
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 29196 Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 275 Транспортні технології

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 919

Повна назва ЗВО Криворізький національний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 37664469

ПІБ керівника ЗВО Ступнік Микола Іванович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

knu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/919

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 29196

Назва ОП Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Галузь знань 27 Транспорт

Спеціальність 275 Транспортні технології

Спеціалізація (за наявності) 275.03 на автомобільному транспорті

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст»
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра автомобільного транспорту

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедри: вищої математики, іноземних мов, інженерної педагогіки та 
мовної підготовки, моделювання і програмного забезпечення, прикладної 
механіки та загальноінженерних дисциплін, фізичного виховання, 
фізики, філософії і соціальних наук, кафедра охорони праці та цивільної 
безпеки

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Кривий Ріг, вул.Віталія Матусевича, 11, 50027
м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 44, 50002

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 340893

ПІБ гаранта ОП Монастирський Юрій Анатолійович

Посада гаранта ОП завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

monastyrskyi@knu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(098)-122-58-01

Додатковий телефон гаранта ОП +38(056)-409-78-41
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

заочна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
На підприємствах Кривого Рогу автомобільним транспортом щорічно перевозять близько 300 млн.т залізної руди та 
гірничих порід кар’єрними автосамоскидами вантажопідйомністю від 45 до 220 т. Нерівномірність вмісту заліза в 
рудахх, при необхідності рівномірної їх подачі на збагачення, обумовлюють складну систему транспортування руди 
автосамоскидами з вибоїв на перевантажувальні пункти. Для функціонування гірничо-металургійних підприємств 
необхідно транспортування значної кількості різноманітних вантажів, у тому числі з закордону. Водночас, 
історично, місто Кривий Ріг, довжиною 126 км (https://kr.gov.ua/pro_misto_kriviy_rig), сформувалося з робочих 
поселень, розташованих упродовж покладів залізних руд і характеризується складною топологією міської доріжньої 
мережі. У таких умовах є необхідність у фахівцях з організації вантажних перевезень, технологічних перевезень 
безпосередньо на підприємствах гірничо-металургійного комплексу та у міжміському і міжнародному сполученнях, 
а також у фахівцях з транспортного планування, організації дорожнього руху та пасажирських міських перевезень в 
місті з особливою транспортною мережею. 
Підготовку фахівців за спеціальністю 275 розпочато у 2011 році. У 2015 відбувся перший випуск бакалаврів на базі 
повної середньої загальної освіти та вперше акредитовано спецііальність. 
Попередню ОПП було розроблено відповідно до Стандарту вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти підготовки фахівців ступеня бакалавра в галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 275 «Транспортні 
технології (за видами)» (Наказ МОНУ від 29.10.2018р., № 1171) та затверджено рішенням Вченої ради ДВНЗ 
«Криворізький національний університет» від 26.02.2019 р., протокол №7. Також було розроблено концепцію 
освітньої діяльності для означеної ОПП, яку розглянуто та затверджено на засіданні Вченої ради ДВНЗ 
«Криворізький національний університет» (протокол від 30.08.2019 р. № 1). У результаті проведених опитувань 
стейкхолдерів від здобувачів освіти, роботодавців, а також враховуючи результати аналізу виконаного академічною 
спільнотою провідних європейських університетів у рамках спільного проєкту по підвищенню потенціалу вищої 
освіти EU ERASMUS+ «Development of practically-oriented student-centred education in the field of modelling of Cyber-
Physical Systems» (Розвиток практично орієнтованого студентоцентрованого навчання в області моделювання кібер-
фізичних систем – CybPhys, 609557-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP – ERASMUS+ CBHE), терміни виконання 
2019–2022 рр. (https://cybphys.rtu.lv/reports/) (“CybPhys”), ухвалено рішення про оновлення вибіркових дисциплін 
освітньої програми відповідно до потреб сучасного ринку праці та передових європейських практик. У зв’язку з цим 
розроблено ОПП, яку розглянуто і затверджено рішенням Вченої ради Криворізького національного університету 
14.05.2020р. протокол №7.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 13 11 2 0 0

2 курс 2019 - 2020 16 13 3 1 0

3 курс 2018 - 2019 14 13 1 1 0

4 курс 2017 - 2018 10 10 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 29196 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
13845 Автомобільний транспорт

другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні
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7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 125342 94726

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

125342 94726

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 14178 12164

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП_275_ТТ_2020.pdf ZIuyUxOpthDiubKiLAQLfYbJdtK6pYHl5HvxpuYObiI=

Навчальний план за ОП НП-ТТ.pdf Sr8JtXJiYahC4pqdorYUjVW73S72yYK6dmWP3rRrzL8=

Навчальний план за ОП НП-ЗТТ.pdf GtF5VVmo4LoOEzJaX1+K64XPzE7vqisfjPAhQseHOMs=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Сиротюк 20.pdf Uze7MesAj3VCxMT580gOgNUhGKClN/SaaOY+pnJmthc
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Климов 20.pdf HSoCCX9+RComUMN3vP8/KeR1A/1ZZo/oDgh/oGs7W
ms=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Тирлич 20.pdf sjNoAEvtpm4vD4XuR4jgkf6qtn2z2iXjn8bVeCEKu3A=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Ціллю ОПП є професійна підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі на транспорті та в області 
автотранспортних перевезень, у тому числі на підприємствах гірничо-металургійної галузі, з урахуванням 
комплексності та невизначеності умов функціонування транспортних систем. Унікальністю ОПП є зорієнтованість 
на отримання знань і умінь для вирішення проблем у сферах технологічних автотранспортних перевезень на 
підприємствах гірничо-видобувної та металургійної галузі; автоматизації процесів ухвалення рішень в області 
транспортних систем міст зі складною дорожньою інфраструктурою.
ОПП створює умови для реалізації концепції «Навчання впродовж життя», має міждисциплінарний характер, 
охоплюючи транспортні системи і технології,  інформаційні технології, менеджмент, маркетинг.
ОПП спрямована на вивчення внутрішніх зв’язків транспортних мереж, які складаються з різних типів 
транспортних засобів, у тому числі кар’єрних автосамоскидів вантажопідйомністю до 220 т. Також увага 
приділяється важливості соціальної функції транспорту на різних рівнях реалізації.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Відповідно до Стратегії розвитку, на сьогодні КНУ – це провідний навчально-науковий центр для підготовки 
висококваліфікованих кадрів металургійного, гірничорудного, інженерно-технічного та інженерно-технологічного, 
економічного, екологічного профілів для Центрального регіону України, насамперед – Дніпропетровщини. .
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf , с.3)
Цілі ОПП у частині професійної підготовки фахівців, здатних розв’язувати складні задачі у галузі транспорту та 
автотранспортних перевезень, відповідають місії КНУ, а саме: підготовка конкурентоздатних фахівців із високим 
рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності на основі 
раціонального та ефективного використання науково-педагогічного й наукового потенціалу; розвиток і 
модернізація навчально-матеріальної та науково-дослідної бази; поступове впровадження європейських і світових 
стандартів якості освіти; надання високоякісних освітніх послуг і реалізація інноваційних наукових досліджень 
відповідно до потреб економіки та вимог зацікавлених сторін; поширення наукових знань, культурно-
просвітницької діяльності; збереження та примноження кращих традицій університетської освіти ( 
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http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf , с.4).
Цілі ОПП відповідають Положенню про організацію освітнього процесу у КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), у тому числі у частинах реалізації індивідуального підходу до 
процесу навчання.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

При проведенні щорічного опитування здобувачів освіти за ОПП, встановлено чіткій двовекторний розподіл бажань 
студентів посилити набуття ними компетенції знаннями та вміннями у сферах здійснення автомобільних 
перевезень в гірничо-металургійній галузі й використанні сучасних комп’ютерних технологій при здійсненні 
перевезень автошляхами загального користування. На думку респондентів, це дозволить бути їм більш 
конкурентоспроможними та затребуваними на сучасному ринку праці. 
У грудні 2020 р. проведено опитування магістрантів-випускників спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», які 
попередньо у 2019 р., закінчили ОПП що акредитується та вступили на навчання за перехресним вступом. За 
результатами проведення співбесіди, відносно їхніх пропозицій про організацію навчального процесу за даною 
ОПП, встановлено фактично повну збіжність бажань, щодо посилення компетенцій, зі здобувачами зазначеними 
раніш, окремим побажанням було збільшення знань щодо конструкції автотранспортних засобів та кар’єрної 
автотехніки.
На підґрунті опитувань та співбесід було сформовано відповідний пакет вибіркових освітніх компонентів, які 
дозволяють розширити та доповнити програмні результати ФРН3, ФРН6, ФРН13, ФРН14 вказаними здобувачами 
компетенціями.

- роботодавці

У процесі узгодження попередніх ОПП з основними роботодавцями регіону та потенційними користувачами 
результатів навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», (ПрАТ 
«ПівнГЗК»; ПрАТ «ЦГЗК»; Управління транспорту і комунікацій м. Кривий Ріг та ін.) було систематизовано основні 
побажання щодо поліпшення актуальності та затребуваності результатів навчання. Основними були такі: додати та 
посилити фахові компетентності здатністю використання у транспортному процесі геоінформаційних, електронних 
й навігаційних систем, вмінням враховувати специфіку умов гірничої експлуатації на показники перевізного 
процесу, моделювати кіберфізичні системи спрямовані на підвищення безпеки руху, а також навичками організації 
перевезень міським транспортом у сучасних умовах великих міст. До того ж, у рамках виконання проєкту «CybPhys» 
проведено анкетування найбільш вагомих роботодавців регіону щодо вимог до процесу підготовки та кваліфікації 
випускників за освітнім ступенем бакалавр у галузі моделювання кібер-фізичних систем, у тому числі транспортних 
інженерних систем. Підсумковий звіт представлено на сайті: https://cybphys.rtu.lv/reports/ у викладенні Ex-Ante 
Report.
На цьому підґрунті було ухвалено рішення - оптимізувати перелік вибіркових навчальних дисциплін таким чином, 
щоб забезпечити набуття та підсилення здобувачами визначених роботодавцями компетентностей фактично 
незалежно від здійснення вибору студентом дисциплін для навчання. 

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти враховано у контексті європейської інтеграції, поєднанні освітньої та наукової 
діяльності, створенні умов для співпраці з представниками інших закладів вищої освіти та наукових установ. 
Щороку відбувається Всеукраїнська конференції «Шляхи вирішення проблем експлуатації спеціалізованих 
автотранспортних засобів» (http://www.knu.edu.ua/novini/vseukrains-ka-konferenciya) та Міжнародна науково-
технічна конференція «Розвиток промисловості та суспільства» (http://www.knu.edu.ua/mizhnarodni-naukovo-
tehnichni-konferencii-rozvytok-promyslovosti-ta-suspil-stva). У рамках конференцій відбуваються круглі столи із 
представниками академічної спільноти, на яких обговорюються сучасні проблеми підготовки фахівців та вимоги 
роботодавців, і за їхніми результатами відбувається корекція вибіркових освітніх компонентів для розширення 
програмних результатів.
Викладачі кафедри беруть участь у підготовці аплікаційних форм для Європейських грантових проєктів таких як 
Erasmus+. Тому, інтереси академічної спільноти країн Європейського Союзу щодо результатів оцінки ОПП, у тому 
числі результатів навчання та набутих компетенцій здобувачів освіти враховано та представлено у попередньому 
звіті проєкту «CybPhys». Гарант ОПП, Монастирський Ю.А., є членом Науково-методичної комісії з транспорту та 
сервісу, спеціальність 275  «Транспортні технології» сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОНУ і 
враховує всі напрацювання членів комісії.

- інші стейкхолдери

Враховані інтереси регіональних органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Так, з 2013 року 
ведеться серія науково-дослідних робіт спрямованих на  розробку раціонального варіанту міської маршрутної 
мережі пасажирського транспорту для використання транспортних засобів великої пасажиромісткості (№ Д.Р. 
0113U007663, 2013 рік, 0117U001840). Публічна презентація нової маршрутної мережі відбулась у 2019 році. 
(https://rudana.com.ua/videos/prezentaciya-novoyi-marshrutnoyi-merezhi). Результатом даної співпраці є корегування 
змісту вибіркової дисципліни «Міський транспорт», що дозволить посилити формування ФК4, ФКО2; та 
розширення тем дисципліни вибіркового блоку «Проектування транспортних систем великих міст» з метою 
закріплення формування ФК9 та розширення програмних результатів ФРН5.
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Інтереси приватних роботодавців та малих приватних підприємств враховуються як при проведенні їх загальних 
опитувань, так і у приватному порядку у вигляді звернень та замовлень. Так, пропозицію директора приватного 
підприємства ТОВ «СКМ Електро», щодо поліпшення знань випускників у сфері використання у своїй професійній 
діяльності електронних й навігаційних систем було враховано введенням вибіркової дисципліни «Основи 
електрообладнання автомобілів», опанування якої посилює результати навчання ФРН13, ФРНО7 та скореговано 
зміст дисципліни «Навігаційне обладнання транспортних засобів», що дозволило розширити фахові компетентності 
ФК14 та посилити результати навчання ФРН14.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Цілі та програмні результати навчання ОПП формувались згідно з результатами моніторингу тенденцій розвитку 
спеціальності та ринку праці під час конференцій, симпозіумів, форумів, зустрічей зі стейкхолдерами тощо. 
За даними Державної служби зайнятості (https://www.dcz.gov.ua/) та провідних в Україні сайтів з працевлаштування 
Olx.ua (https://www.olx.ua/), Work.ua (https://www.work.ua/), Rabota.ua (https://rabota.ua/) та Jooble 
(https://ua.jooble.org/) потреба у працівниках з даної ОПП від загальної кількості вакансій з кожного розглянутого 
ресурсу в середньому по Україні складає 0,55%. Однак, аналіз тих же вакансій у межах Дніпропетровської області, 
виявив середнє значення вже на рівні 0,87%, що на 58,18% більше ніж по країні в цілому. Це наочно підтверджує 
попит на спеціалістів ОПП в регіоні. 
Під час обґрунтування проєкту «CybPhys» встановлена необхідність впровадження сучасних інформаційних та кібер-
фізичних систем на транспорті, що потребувало внесення  компоненту ВБ.5.1 та оновлення змісту компоненту ВБ.6.1 
в ОПП.
Холдинг Метінвест розвиває систему управління постачанням: забезпечує виробництво сировиною, матеріалами та 
обладнанням, на ПАТ АМКР постійно потребуються фахівці даної ОПП https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?
id=439, які повинні знати транспортні технології що використовуються в умовах сучасного гірничого та 
металургійного виробництва, тому в ОПП внесені компоненти ВБ.1.2, ВБ.2.1, ВБ.4.1, ВБ.5.2.2, ВБ.7.2, ВБ.8.2, ВБ.9.2, 
ВБ.11.2.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Галузевий контекст відграє важливу роль під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОПП, 
враховуючи інтереси стейкхолдерів-роботодавців гірничо-видобувної та металургійної галузі у напрямі надання 
технологічних транспортних послуг, таких як підприємства холдингу «Метінвест», ПАТ  «АрселорМіттал Кривий 
Ріг», ТОВ «СТЛЦ «БЕЛАЗ УКРАЇНА», ТОВ з ІІ «Цеппелін Україна ТОВ». Для цього до ОПП у якості вибіркових 
введено дисципліни, які враховують специфіку перевезень технологічним автомобільним транспортом на 
підприємствах регіону: Кар'єрні автосамоскиди та спецавтотранспортні засоби, Гірничо-технічні умови експлуатації 
автомобілів в кар’єрах, Кібер-фізичні системи кар’єрного транспорту, Гібридні енергоустановки та тяговий 
електропривод кар’єрної техніки, Проектування транспортно-технологічного комплексу кар’єру, Організація та 
безпека руху на підприємствах ГМК . 
Врахування специфіки міської маршрутної мережі пасажирського транспорту враховано в дисциплінах Міський 
транспорт, Проектування транспортних систем великих міст.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

У вибіркових частинах ОПП українських університетів представлено освітні компоненти, які враховують відповідну 
спеціалізацію – дорожнє господарство та експлуатацію засобів транспорту;  НТУ Дніпровська політехніка 
(https://ut.nmu.org.ua/ua/information-to-student/rabprogr.php), Центрально-український НТУ 
(http://kntu.kr.ua/doc/educational%20program/bachelor/275.pdf), 
ХНАДУ(https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_abiturienty/OPP/bakalavr/274_opp_b_tesa.pdf),  організацію руху 
та управління на транспорті (НУ «Львівська політехніка» 
(https://lpnu.ua/education/majors/IEMT/6.275.03.03/8/2020/ua/full), Вінницький НТУ 
(https://vntu.edu.ua/docs/2018/fmt/10.pdf)), міжнародні перевезення (НТУ (http://www.ntu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/04/bakalavr-TTUT.pdf)). Комплексний характер транспортного процесу оптимально 
представлений в ОПП ХНТУСГ ім.П.Василенка (http://khntusg.com.ua/wp-
content/uploads/2020/09/osvitno_profesijna_programa_275_transportni_tehnologii_pershij.pdf). Досвід даної 
програми використано при розробці ОПП з додаванням освітніх компонентів, які відображають специфіку 
перевізного процесу на підприємствах регіону із використанням кар’єрного автомобільного транспорту (в аналозі – 
підприємств сільського господарства), що якісно відрізняє ОПП від інших ОП.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Зміст ОПП сформовано відповідно до Стандарту вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 
підготовки фахівців ступеня бакалавра в галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 275 «Транспортні технології» 
(за видами) (Наказ МОНУ від 29.10.2018р., №1171). Набір обов’язкових компонентів ОПП дозволяє повністю 
забезпечити результати навчання, передбачені Стандартом. Знаннями здобувачів виступають методи системного 
аналізу, методи та алгоритми прийняття рішень на транспорті, проєкт-менеджмент в області транспортних систем, 
теорія транспортних потоків, теорія похибок. Навичками виступають можливості дослідження транспортного 
процесу та оцінки параметрів транспортних систем, формулювання та розвиток нових ідей щодо вдосконалення 
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транспортних технологій, використання інформаційних технологій для вирішення реальних задач, розвиток та 
управління проєктами в області транспортних технологій. Окрім Національної рамки кваліфікацій, ОПП відповідає 
Європейській рамці кваліфікацій (EQF), що представлено в Ex-Ante Report проєкту 
“CybPhys”(https://cybphys.rtu.lv/reports/). У контексті EQF автономність та відповідальність розглядається як 
здатність здобувача освіти отримувати знання та навички автономно та відповідально. Для здобувача освіти за ОПП 
це означає можливість управляти комплексними проєктами, беручи відповідальність за прийняття рішень в умовах 
невизначеності, організовуючи професійний розвиток окремих осіб та груп.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт є. Наказ МОНУ про введення його в дію від 29.10.2018р., №1171.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

В ОПП, як і в чинному Стандарті (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-
specialnistyu-275-transportni-tehnologiyi-za-vidami-transportu-dlya-pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osviti) ціллю 
навчання є професійна підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі на транспорті та в області 
автотранспортних перевезень з урахуванням комплексності та невизначеності умов функціонування транспортних 
систем. Об’єкт вивчення в ОПП відповідає Стандарту: комплексна організація перевезень технологічним 
автотранспортом та автомобілями загального користування із забезпеченням ефективної роботи транспортних 
засобів. 
У результаті вивчення освітніх компонент ОПП, як і в Стандарті,  здобувач вищої освіти здатний  розв’язувати 
складні спеціалізовані задачі  та вирішувати практичні проблеми у галузі транспорту з використанням теорій та 
методів сучасної транспортної науки на основі системного підходу та з врахуванням комплексності та 
невизначеності умов функціонування транспортних систем.
В ОПП передбачено оволодіння формалізованими та якісними методами системного, аналітичного та статистичного 
аналізу, моделювання, методиками розв’язування задач, алгоритмізації, технологіями обслуговування пасажирів, 
вантажу на автомобільному транспорті, технологіями застосування автомобільного транспорту в галузях 
господарства, при цьому в розрізі регіонального контексту виділено гірничо-металургійну галузь.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Формування індивідуальної освітньої траєкторії визначається дисциплінами самостійного вибору, які складають 25 
% загального обсягу ОПП. Вибір регламентується Положенням про формування здобувачами Криворізького 
національного університету індивідуальної траєкторії навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf ) та 
Тимчасовим положенням про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентами ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/37.pdf ) 
Також формуванню індивідуальної освітньої траєкторії сприяють дистанційна освіта, що дає можливість здобувачу 
самостійно, у своєму власному темпі та у будь-який час вивчати дисципліни навчального плану, отримання права на 
академічну відпустку, визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО; формування тем курсових та 
випускних кваліфікаційних робіт у відповідності з інтересами здобувачів.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Структура навчального плану за ОПП передбачає як наявність набору альтернативних дисциплін з розширення 
знань за спеціальністю, так і дисципліни на вибір здобувача з банку вибіркових дисциплін. Відповідно до 
Положення про формування здобувачами Криворізького національного університету індивідуальної траєкторії 
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навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf) здобувач освіти має можливість вибору: 
із вибіркової складової навчального плану освітньої програми, за якою студент навчається (спеціалізований блок 
дисциплін, спрямований на поліпшення здатності до працевлаштування за обраним фахом; одночасний вибір 
певної кількості дисциплін із пакета; вибір однієї дисципліни з переліку); 
із вибіркової складової навчального плану іншої освітньої програми того самого освітнього рівня, що дозволяє 
здобувачеві вищої освіти з іншої спеціальності, обравши його як вибірковий блок індивідуального плану підготовки, 
одержати загальне уявлення з іншої галузі знань або спеціальності); 
будь-якої дисципліни, яку запропонували на вибір викладачі/кафедра/факультет, незалежно від спеціальності, на 
якій вона викладається, окрім тих дисциплін, вивчення яких передбачає отримання спеціальних компетенцій; 
навчальних дисциплін в іншому закладі вищої освіти при реалізації студентом права на академічну мобільність.
На сайті університету створено банк вибіркових дисциплін (http://www.knu.edu.ua/ Банк вибіркових дисциплін), з 
якого можуть обиратися дисципліни. Вибір регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в 
Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), Положенням про 
порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/40.pdf ),
Після проведення презентацій дисциплін кафедрою автомобільного транспорту, здобувачі обмірковують свій вибір і 
реалізують його з особистого кабінету в програмному комплексі «АСУ ЗВО», або шляхом письмової заяви до 
деканату з наданням переліку обраних за процедурою обрання дисциплін згідно з Положенням про формування 
здобувачами Криворізького національного університету індивідуальної траєкторії навчання. Ці дисципліни 
формують індивідуальний навчальний план здобувача (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf ). Після 
затвердження цього плану проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи він стає обов’язковим для 
вивчення в поточному році. 

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка здійснюється під час практичних та лабораторних занять, самостійної роботи, виконання 
курсових робіт, проходження навчальної та виробничої практики та формує компетентності: ФК3, ФК4, ФК9, ФК13, 
ФК16.
Практика проводиться на 1-3 курсах взимку, навчальна (3 кредити) та дві виробничі (по 6 кредитів). З урахуванням 
потреб роботодавців формулюються цілі та завдання практики, визначається її зміст. КНУ має договори з 
підприємствами холдингу «МЕТІНВЕСТ», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» для проходження практики студентів. 
Холдинг «МЕТІНВЕСТ» виплачує стипендії студентам даної ОПП відповідно до договору №1093 від 16.09.2019 р. 
умовою виплати стипендій є  проходження практики на гірничо-видобувних підприємствах холдингу 
(http://www.knu.edu.ua/novini/metinvest-investuye-v-profesiynyy-rozvytok-kryvoriz-kyh-studentiv-3-5-mln-hryven). 
Покращення практичної підготовки здійснюється при проходження стажування на ПАТ "АрселорМіттал Кривий 
Ріг" https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=439. Виконане у 2020 році анкетування показало, що більшість 
здобувачів задоволені практичною підготовкою.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

В освітньому процесі ОПП використовуються активні форми та методи навчання, спрямовані на набуття соціальних 
навичок: критичне мислення: дебати, захист курсових робіт, випускної кваліфікаційної роботи; форуми, проєктно-
орієнтовані роботи з транспортного моделювання, науково-дослідні роботи студентів, тренінги із залученням 
фахівців із підприємств (http://www.knu.edu.ua/novini/treninh-maysternist-pidhotovky-ta-provedennya-prezentacii), 
семінари, командні методи навчання, екскурсії на підприємства регіону (http://www.knu.edu.ua/novini/komanda-
transportnoho-fakul-tetu-na-hleyevats-komu-kar-yeri-ta-v-hirnychotransportnomu-cehu-central-noho-hzk), 
(http://www.knu.edu.ua/novini/metinvest-krmz-pryymaye-druziv), участь у конференціях.
Набуття соціальних навичок, таких як адаптивність, навички вирішення проблемних ситуацій та конфліктів, 
навички критичного спостереження вимагає професійна діяльність майбутніх фахівців, оскільки їх діяльність 
неодмінно пов’язана із організацією роботи людей на транспорті. Ці та інші соціальні навички здобувачі вищої 
освіти мають можливість отримати під час вивчення таких дисциплін: «Українська мова за професійним 
спрямуванням», «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Методи та алгоритми прийняття рішень на 
транспорті»,  «Маркетингова діяльність автотранспортного виробництва». Загальні компетентності також сприяють 
набуттю соціальних навичок. А також за допомогою вибіркових дисциплін з запропонованих іншими кафедрами з 
Банку вибіркових дисциплін

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Зміст ОПП відповідає Стандарту вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти підготовки фахівців 
ступеня бакалавра в галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 275 «Транспортні технології» (за видами) (Наказ 
МОН від 29.10.2018р., №1171) (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-
275-transportni-tehnologiyi-za-vidami-transportu-dlya-pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osviti) у частині 
інтегральної компетентності до здатності випускників за ОПП розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
вирішувати практичні проблеми у галузі транспорту з використанням теорій та методів сучасної транспортної науки 
на основі системного підходу та з врахуванням комплексності та невизначеності умов функціонування транспортних 
систем, загальних та спеціальних компентетностей. В ОПП визначені дисципліни навчального плану, змістовне 
наповнення яких відповідає визначеним в Стандарті інтегральній, загальним і фаховим компетентностям, що 
відображено у матрицях відповідності програмних результатів навчання компонентам освітньої програми. 
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Визначений у Стандарті нормативний зміст підготовки бакалавра, сформульовано у термінах результатів навчання, 
відображено у програмних результатах навчання ОПП, наведених у Матриці забезпечення програмних результатів 
навчання (ЗРН, ФРН) відповідними компонентами освітньої програми.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Структурними підрозділами університету ведеться постійний контроль за належним навантаженням здобувачів 
вищої освіти. При формуванні навчальних планів контролюються: години самостійної роботи за необхідним 
нормативом від 1/3 до 2/3 від загального обсягу дисципліни; недопущення перевантаження аудиторними заняттями 
за кількістю годин на тиждень; недопущення перебільшення запропонованих для вивчення в семестр та за рік 
переліку дисциплін, їх обсягу в кредитах ЄКТС; недопущення перебільшення звітностей, регламентованих в семестрі 
(заліки, екзамени, курсові проекти і роботи). Види контактних (аудиторних) годин залежать від фаху та галузі знань, 
яку забезпечує освітня програма.
Контроль за формуванням структури викладання окремих освітніх компонентів здійснюють навчально-методичний 
відділ, центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників під час розробки та затвердження робочих 
програм навчальних дисциплін і практик.
Для з’ясування завантаженості здобувачів ОП використовують: опитування студентів у формі бесіди протягом 
освітнього процесу та під час кураторських годин;  проводиться обговорення проблем студентського самоврядування 
на засіданнях вченої ради факультету; спостереження з боку кураторів, викладачів та керівників з подальшим 
колективним обговоренням на засіданнях кафедри. Скарг зі сторони студентів щодо перевантаження під час 
вивчення жодного із компонентів не зафіксовано.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Дуальної форми освіти за освітньо-професійною програмою немає, але опрацьовується досвід кафедрі гірничих 
машин і обладнання щодо даного питання (http://www.knu.edu.ua/dualna-osvita).

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Програма вступних випробувань на навчання за ОПП формується відповідно до Правил прийому до КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu), які переглядаються щороку, а також Положення про організацію прийому 
на навчання вступників до КНУ для здобуття ступеня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/Правові%20положення/2020/Положення%20скороченики.pdf).
Прийом на навчання за ОПП здійснюється на конкурсній основі за результатами ЗНО з української мови та 
літератури, математики, фізики/іноземної мови при вступі на базі повної загальної середньої освіти або вступного 
фахового випробування при вступі на базі ОКР «молодший спеціаліст» (http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-
vstupu-za-stupenem-bakalavr-na-bazi-okr-molodshyy-specialist).  Програма вступного фахового випробування 
переглядається щорічно. Протягом звітного періоду правила прийому на навчання за ОПП при вступі на базі ОКР 
«молодший спеціаліст» змінились: до фахового вступного іспиту додалось ЗНО з української мови.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Згідно з "Порядоком проходження атестації ..." (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/39.pdf) для проведення 
атестації (визнання результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти) в університеті створюється 
комісія в складі не менше трьох осіб. За результатами атестації комісія впродовж трьох робочих днів ухвалює 
рішення щодо визнання результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти з можливістю 
продовження навчання з певного курсу (семестру) за відповідною освітньою програмою в університеті або відмовляє 
в цьому.
Процедура визнання іноземних дипломів урегульована на рівні держави та Міністерства освіти і науки України 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15; https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/viznannya-inozemnih-
dokumentiv). Зміни до Умов прийому на навчання у заклади освіти України у 2020 році внесено Наказом МОНУ № 
591 від 04.05.2020
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D1%83%D0%BC
%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83/2020-05-08-nakaz-
591-zmyny.pdf).
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Особливості прийому на навчання до університету іноземців та осіб без громадянства зазначено у розділі XIV 
Правил прийому до КНУ.
Для визнання результатів навчання в іншому закладі вищої освіти, здобувачем вищої освіти у відповідний деканат 
подається диплом з додатком або академічна довідка, видана закладом попереднього місця навчання.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

На здобуття ступеня бакалавр з ОПП зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 
вступили і зараз навчаються 1 громадянин Туркменістану (3 курс) та 1 громадянин Республіки Камерун (2 курс). 
Успішно закінчили навчання 3 громадянина Туркменістану

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті, регулюється Положенням про організацію 
освітнього процесу в Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) та 
Положенням про порядок визнання в Криворізькому національному університеті результатів навчання, отриманих 
в умовах неформальної освіти (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf). Визнання результатів навчання 
неформальної освіти розповсюджується лише на обов’язкові компоненти ОПП, оскільки вибіркові компоненти 
здобувач може обирати самостійно із пропонованого переліку, що дає змогу опановувати інтегральну 
компетентність у контексті професійної підготовки відповідно до стандартів вищої освіти. Університет може визнати 
результати навчання неформальної освіти в обсязі не більше 10% від загального обсягу з конкретної ОПП. Здобувач 
вищої освіти після завершення такого навчання звертається із заявою про визнання його результатів до ректора. 
Для визнання результатів навчання у неформальній освіті створюється розпорядженням декана предметна комісія 
(декан факультету; гарант ОПП, на якій навчається здобувач; науково-педагогічні працівники, які викладають 
дисципліни, що пропонуються до пере зарахування). За підсумками оцінювання предметна комісія формує 
протокол, у якому міститься висновок про зарахування чи незарахування відповідної дисципліни.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Практики застосування правил визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті на ОПП 
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) освітній процес в університеті здійснюється в таких формах: 
навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. 
Основними видами навчальних занять в університеті є лекція; практичне заняття; лабораторне заняття; 
індивідуальне заняття; консультація.
При викладанні використовуються такі методи навчання:
- пасивні (пояснювально-ілюстративні);
- активні (проблемна лекція, ділова гра, мозковий штурм, аналіз конкретних ситуацій, ситуаційних завдань);
- колективного та інтегративного навчання (робота в парах або малих групах на практичних та лабораторних 
заняттях);
- індивідуального навчання.
Перевага надається активним методам навчання, оскільки вони дозволяють забезпечити більш ґрунтовне вивчення 
матеріалу, що, у свою чергу, дозволить досягти програмних результатів навчання, а також перевірити глибину 
отриманих знань.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Використання активних методів викладання дисциплін ОПП відповідає студентоцентрованому підходу в навчанні, 
оскільки при цьому забезпечується повага та увага до розмаїтості потреб здобувачів вищої освіти, застосування 
різних способів подачі матеріалу, регулярне оцінювання і коригування способів подачі матеріалу та методів 
викладання, наставництво та підтримка з боку викладача, уможливлюються індивідуальні освітні траєкторії. 
Студентоцентроване навчання вдосконалюється в рамках виконання міжнародного проекту EU ERASMUS+ 
«Development of practically-oriented student-centred education in the field of modelling of Cyber-Physical Systems» 
(Розвиток практично орієнтованого студентоцентрованого навчання в області моделювання кібер-фізичних систем 
– CybPhys, 609557-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP – ERASMUS+ CBHE). Терміни виконання 2019 – 2022 рр. 
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https://cybphys.rtu.lv/reports/. (CybPhys).
Також для реалізації студентоцентрованого підходу в університеті здійснюються такі заходи:
- формування індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти;
- надання студентам право вибору тематики курсових та випускних робіт і проєктів;
- системна робота засобами дистанційного навчання (за допомогою платформ Google Classroom, засобів відеозвязку 
Google Meet).
Під час карантину проводиться дистанційне викладання дисциплін за допомогою Google Classroom для організації 
самостійної роботи студентів.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Академічна свобода є суттєвою передумовою освітніх, науково-дослідних, управлінських та обслуговуючих функцій 
Університету через забезпечення свободи наукової творчості: вільний вибір теми дослідження, методів дослідження, 
місця здійснення наукової діяльності, способів та засобів представлення результатів дослідження, права науковця 
щодо власних міркувань і наявності різних думок відносно одержаних наукових результатів та права на рівний 
доступ до засобів та джерел інформації, які є в університеті, що закріплено в Положенні про організацію освітнього 
процесу Криворізького національного університету: (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf).
Академічна свобода здобувачів досягається шляхом надання їм права вільно обирати форму і методи навчання, теми 
курсових та атестаційних робіт, теми наукових досліджень, на академічну мобільність (міжнародну), на вибір певних 
компонентів освітньої програми, на навчання одночасно за декількома освітніми програмами в університеті, брати 
участь у формуванні індивідуального навчального плану.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів надається під час вступних лекцій, а також періодично протягом семестру.
На сайті університету здобувачі вищої освіти мають можливість ознайомитись із графіками навчального процесу, 
розкладом атестаційних тижнів, захисту кваліфікаційних робіт (http://asu.knu.edu.ua/). З розкладом навчального 
процесу викладачі та студенти також можуть ознайомитись з мобільного додатку МКР. Програмний комплекс «АСУ 
ЗВО» містить інформацію про розклад занять, робочі навчальні плани, тематичні плани дисциплін, можливість 
відпрацювання пропущених занять. У вкладці «Освітній портал» розміщено навчально-методичні комплекси 
дисциплін з ОПП (http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=87). Навчально-методичні комплекси 
дисциплін також доступні безпосередньо на кафедрі.
Така форма інформування дає можливість отримання необхідної інформації здобувачами вищої освіти у будь-який 
час за наявності можливості підключення до мережі Internet.
Доступ до деканату факультету механічної інженерії та транспорту можливий через використання корпоративної 
електронної пошти fmit@knu.edu.ua.
Доступ до дистанційного навчання доступний за відповідними кодами курсів на платформі Google Classrom.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

У 2012 р. Монастирський Ю.А., гарант ОПП, захистив докторську дисертацію зі спеціальності 05.22.12 – 
промисловий транспорт (275 – Транспортні технології (за видами)), член групи забезпечення Сістук В.О. у 2014 р. 
захистив кандидатську дисертацію за тією ж спеціальністю. Результати цих досліджень використовуються в 
навчальному процесі. 
Щорічно за участю студентів на випусковій кафедрі проводиться всеукраїнська науково-технічна конференція 
«Шляхи вирішення проблем експлуатації спеціалізованих автотранспортних засобів».( 
http://www.knu.edu.ua/novini/vseukrains-ka-konferenciya ).
У 2013 та 2017 р. на замовлення виконкому Криворізької міської ради виконано науково-дослідні роботи по розробці 
раціональної міської мережі пасажирського транспорту (№№ держреестр. 0113U007663, 0117U001840). Студенти 
брали участь у вирішенні завдань щодо вивчення пасажиропотоків нанаявній маршрутній мережі міста. Публічна 
презентація мережі відбулась у 2019 році (https://rudana.com.ua/videos/prezentaciya-novoyi-marshrutnoyi-merezhi). 
Під керівництвом доцента Сістука В.О., виконанно НДР «Комплексний підхід щодо підвищення соціально-
економічної безпеки транспортної системи міста Кривого Рогу» (№ держреестр. 0218U006614). Розроблено 
відповідне методичне забезпечення для дисципліни «Сучасні інформаційні комп’ютерні технології на транспорті». 
Спільно зі студентами опубліковано 5 наукових робіт у фахових виданнях за тематикою даних досліджень. 
(http://www.knu.edu.ua/sistuk-v-o-publikacii-publykacyy-publications).
У рамках дисципліни «Сучасні інформаційні технології на транспорті» зі студентами проводяться дослідження 
ділянок вулично-дорожньої мережі за допомогою новітньої технології автоматизації оцінки транспортних мереж на 
основі відеоаналізу дорожнього руху із використанням штучного інтелекту відповідно до Програми академічного 
партнерства КНУ та провідного розробника відповідного програмного забезпечення DataFromSky (Чеська 
республіка) (https://datafromsky.com/). Особливістю ОПП є засвоєння нових знань та умінь відповідно до 
відеоаналізу руху. 
Міжнародним визнанням результатів НДР студентів є перемога у міжнародних турнірах «BELAZ-CHALLENGE-
2018» та «BELAZ-CHALLENGE-2019» (м. Жодіно, Республіка Білорусь). На останньому турнірі студенти КНУ стали 
кращими у номінації, присвяченій визначенню ефективності використання кар`єрних самоскидів БЕЛАЗ 
вантажопідйомністю 180 т. (http://www.knu.edu.ua/novini/mizhnarodnyy-chempionat-z-vyrishennya-
mashynobudivnyh-keysiv), що повністю відповідає предметній області ОПП. 
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У 2019 році студенти ОПП взяли участь у кейс-чемпіонаті від холдингу «Метінвест» (https://casers.org/cases/keys-
chempionat-v-gornodobivayuschey-otrasli-ot-metinvest/).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Положення про організацію освітнього процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) та 
Положення про підготовку та видання навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в ДВНЗ 
«Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/26.pdf) передбачають, що 
моніторинг стану інформаційного забезпечення дисциплін здійснюється кафедрою і щорічно розглядається вченою 
радою факультету. Завдання політики та процедур, пов’язаних з розробкою, моніторингом та періодичним 
переглядом освітніх програм, а також супровідних цим процесам документів (шаблонів, методичних рекомендацій 
тощо) покладено на Центр забезпечення якості вищої освіти Криворізького національного університету 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity). Рекомендації щодо розроблення 
навчально-методичного забезпечення дисциплін представлені на сайті університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/50.pdf). При викладанні дисципліни «Сучасні інформаційні технології» 
оновлення змісту викликане стрімким розвитком прикладних програмних продуктів автоматизації руху, коли до 
програм імітаційного моделювання (PTV VISSIM - https://www.ptvgroup.com/en/solutions/products/ptv-vissim/) 
додаються програми автоматизації безпеки руху (SSAM - https://highways.dot.gov/research/safety/ssam/surrogate-
safety-assessment-model-overview), підрахунку інтенсивності потоків (DataFromSky - https://datafromsky.com/).
Прикладом визнанням гірничо-металургійними підприємствами України та холдингу «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» 
високого рівня знань професорсько-викладацького складу є запрошення гаранта ОПП в журі конкурсів професійної 
майстерності операторів кар’єрних автосамоскидів: http://www.knu.edu.ua/novini/spivpracyuyemo-z-
vyrobnychnykamy та http://www.knu.edu.ua/novini/uchast-spivrobitnyka-universytetu-u-vseukrains-komu-konkursi-
naykrashhih-operatoriv-karyernoi-tehniky. Під час конкурсів отримано інформацію для вдосконалення ОПП 
відповідно потреб гірничих підприємств.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Академічна мобільність регулюється Стратегією інтернаціоналізації ДВНЗ «КНУ» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/46.pdf), Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, 
докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників  (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf) та 
Положенням про організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою у КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/43.pdf).
Вибіркову дисципліну «Сучасні інформаційні технології на транспорті» оновлено, а дисципліну «Кібер-фізичні 
системи кар’єрного транспорту» розроблено в рамках проєкту «CybPhys», який виконується разом з представниками 
університетів Королі́вства Бе́льгія, Республіки Кіпр, Латвійської Республіки, Республіки Білорусі. Доцент Сістук 
В.О. входить до групи забезпечення оцінки якості (Quality Assurance Group) проєкту «CybPhys». Проєктом 
передбачено стажування студентів даної ОПП в Університеті Кіпру, Ризькому технічному університеті, 
Католицькому університету Левена. 
Доцент Сістук В.О. пройшов стажування в Технічному університеті Варна (м. Варна, Болгарія) за програмою 
«Сучасні тенденції вищої освіти у країнах Європейського Союзу. Досвід ТУ-Варна»

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Оцінювання якості освоєння навчальних дисциплін ОПП охоплює поточний контроль знань, проміжну й 
підсумкову атестацію. Основною формою семестрового контролю є заліки, диференційовані заліки й екзамени. Усі 
екзамени й заліки здобувачі вищої освіти повинні складати у повній відповідності до навчальних планів і в обсязі 
навчального матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою.
Критерії поточного оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти при вивченні навчальних дисциплін, 
розподіл балів за темами та змістовими модулями, терміни проведення контрольних заходів визначаються 
відповідною кафедрою та відображаються в робочій навчальній програмі. Визначення кількості балів за видами 
роботи при вивченні кожної теми здійснює викладач та доводить до відома здобувачів вищої освіти перед початком 
роботи над навчальною дисципліною. При виставленні балів із теми викладач ураховує такі види навчальної 
роботи: участь у вивченні та обговоренні питань теми під час навчальних занять, виконання індивідуальних, 
контрольно-модульних, а також завдань самостійної роботи. Умовою допуску здобувача вищої освіти до 
підсумкового контрольного заходу (заліку, диференційованого заліку, екзамену) є мінімальна сума балів, яку 
здобувач повинен набрати під час виконання необхідних видів робіт, передбачених навчальним планом і 
програмою.
За всі види робіт із конкретної дисципліни протягом семестру здобувач вищої освіти може одержати від 0 до 100 
балів. Курсова робота, практика оцінюються за 100-бальною шкалою. Підсумкова оцінка виставляється згідно з 
Порядком оцінювання знань студентів у ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf).
Здобувачі вищої освіти, які повністю виконали вимоги індивідуального навчального плану відповідного курсу, 
склали всі екзамени й заліки, переводяться на наступний курс наказом по університету.
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Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Контрольні заходи передбачають поточний та підсумковий контроль. Також передбачено такі форми контролю: 
усне та письмове опитування, тестові завдання, захист курсової роботи, захист практичних та лабораторних робіт, 
заліки та екзамени, захист бакалаврської роботи.
Прозорість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень забезпечується 
детальним їх описанням у відповідних навчально-методичних матеріалах (силабусах, робочих програмах 
дисциплін, методичних вказівках до курсової роботи, методичних вказівках до написання бакалаврської роботи та 
ін.), наскрізною роз’яснювальною роботою зі здобувачами вищої освіти. Використання  модульно-рейтингової 
системи оцінювання дозволяє забезпечити чіткість та зрозумілість контрольних заходів.
Наявність форм контролю та їх періодичність знаходить своє відображення у графіку освітнього процесу 
(http://www.knu.edu.ua/hrafiky-navchal-noho-procesu) та розкладі занять (http://asu.knu.edu.ua/).

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до здобувачів вищої освіти під час 
вступних лекцій, а також періодично протягом семестру. Критерії оцінювання представлені в силабусах та робочих 
програмах дисциплін, з якими здобувачі вищої освіти можуть ознайомитись на початку семестру або в будь який 
час.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється відповідно до Положенням про організацію освітнього 
процесу в Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf). Система 
оцінювання результатів навчання включає вхідний, поточний, семестровий, відстрочений, ректорський та 
деканський контроль знань та атестацію здобувачів вищої освіти. Підсумковий семестровий контроль проводиться у 
формі екзамену, диференційованого заліку, визначених навчальним планом у терміни передбачені графіком 
навчального процесу, та в обсязі навчального матеріалу, регламентованого програмою навчальної дисципліни. 
Захист курсових робіт та проектів проводиться комісією, у визначений кафедрою час, за участю керівників курсової 
роботи або проекту.
Атестація випускників ОПП проводиться відповідно стандарту (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/275-transportni-tekhnologii-za-vidami-bakalavr.pdf) у формі захисту випускової 
кваліфікаційної роботи бакалаврів та завершується отриманням студентами відповідно ступеня вищої освіти 
бакалавр із присвоєнням кваліфікації «Бакалавр із транспортних технологій (на автомобільному транспорті)» за 
зазначеною ОПП. Вимоги до захисту випускової кваліфікаційної роботи бакалаврів: атестація здійснюється 
Екзаменаційною комісією, до складу якої входить представник роботодавців, який має відповідну фахову освіту та 
досвід роботи за фахом на керівних посадах.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регулюється такими документами 
(http://www.knu.edu.ua/normatyvnabaza ): Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому 
національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf). Порядок оцінювання знань студентів у 
ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf). Положення про порядок створення та організацію 
роботи екзаменаційної комісії у ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/29.pdf). Положення про 
проведення ректорського, директорського та деканського контролю знань студентів в ДВНЗ «КНУ» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/32.pdf). Положення про організацію виконання індивідуальних завдань та 
самостійної роботи студентів в ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/25.pdf). Положення про 
моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf). Сторінка 13 Положення про академічну доброчесність у 
Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf). Процедури проведення 
контрольних заходів, кількості відведених годин і розподілення балів за кожним контрольним заходом описуються 
кафедрами в робочих програмах навчальних дисциплін. Усі ці положення знаходяться у вільному доступі на сайті 
університету. 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність оцінювання екзаменаторами навчальних досягнень здобувачів вищої освіти забезпечується чіткою 
регламентацією дій усіх суб’єктів освітнього процесу, рівними умовами для всіх здобувачів (тривалість контрольного 
заходу, його зміст та кількість завдань, механізм підрахунку результатів тощо) та відкритістю інформації про ці 
умови, єдиними критеріями оцінки. Екзамени та заліки мають право відвідувати й перевіряти на відповідність 
вимогам Закону України «Про вищу освіту» ректор, проректор, декан,  завідувач кафедри, особи, уповноважені на 
це наказом ректора.
Процедуру запобігання та врегулювання конфлікту інтересів прописано у Положенні про порядок запобігання та 
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врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Центр%20забезпечення%20якості%20вищої%20освіти/Положення%20про%
20порядок%20запобігання%20та%20урегулювання%20потенційного%20й%20реального%20конфлікту%20інтересів
%20у%20діяльності%20посадових%20осіб%20в%20КНУ.pdf).
У разі отримання інформації про потенційний або реальний конфлікт інтересів, під час засідання кафедри 
ухвалюється рішення щодо відсторонення задіяної особи від участі у освітньому процесі. Усі задіяні особи освітнього 
процесу мають бути обов’язково ознайомлені з рішенням кафедри про наявні чи можливі конфлікти інтересів. 
Випадків конфлікту інтересів не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів регулюється: Положенням про організацію освітнього 
процесу в Криворізькому національному університеті, Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf), Положення про порядок запобігання та 
врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб ДВНЗ «Криворізький 
національний університет». Здобувачам вищої освіти, які за результатами екзаменаційної сесії мають заборгованість 
з 1-2 дисциплін, розпорядженням декана факультету може бути надано право на їх ліквідацію. Графік ліквідації 
академічної заборгованості складається деканом факультету і доводиться до екзаменаторів та здобувачів, не пізніше 
одного тижня після закінчення терміну екзаменаційної сесії. Здобувачі, які мають академічну заборгованість з трьох 
і більше дисциплін, підлягають відрахуванню. Відрахуванню підлягають також здобувачі, які після встановленого 
терміну складання екзаменів мають заборгованість хоча б з однієї дисципліни. За наявності поважних підстав 
здобувачу може бути надана академічна відпустка або можливість повторного проходження курсу навчання 
відповідно до чинного законодавства. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох раз з кожної 
дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється рішенням кафедри. Оцінка комісії є остаточною.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Урегулювання процедур та порядок оскарження здобувачами результатів контрольних заходів у Криворізькому 
національному університеті відбувається відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в 
Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf).
У разі виникнення суперечностей між викладачем та здобувачем вищої освіти щодо об’єктивності оцінювання 
рішенням кафедри й за погодженням з деканом факультету створюється комісія з трьох викладачів зазначеної 
спеціальності для прийняття заліку чи екзамену в цього здобувача.
Протягом періоду здійснення освітньої діяльності на ОПП випадків оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів серед здобувачів не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності зафіксовано в кодексі про академічну 
доброчесність у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf). 
Статут КНУ (п.2.7) (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf) зобов’язує учасників освітнього процесу 
дотримуватися норм наукової етики, академічної доброчесності, не допускати плагіату, некоректного цитування, 
порушень авторських прав та  інтелектуальної власності. 
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf) (п.9) закріплює заходи й систему запобігання академічному 
плагіату та виявлення його в наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти. Положення про 
академічну доброчесність (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf) формує політику, Сторінка 14 стандарти 
та процедури академічної доброчесності. Керування процесом дотримання академічної доброчесності на 
загальноуніверситетському рівні здійснює ректор Університету, який координує роботу Комісії з етики та керування 
конфліктами. Керування процесом дотримання академічної доброчесності в освітній діяльності Університету, 
інформування здобувачів вищої освіти та співробітників Університету про неприпустимість порушення академічної 
доброчесності, а також реалізація заходів щодо запобігання проявам академічної недоброчесності здійснюється 
Центром забезпечення якості вищої освіти.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Відповідно до Положення про академічну доброчесність у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf) і 
Кодексу академічної доброчесності (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf), перевірці на 
наявність/відсутність академічного плагіату в обов’язковому порядку підлягають: кваліфікаційні роботи здобувачів 
освіти на етапі розгляду кафедрою питання щодо надання рекомендації до захисту; рукописи монографій, 
підручників, навчальних посібників, матеріалів конференцій, рукописи наукових статей. Нормативи Антиплагіату 
визначають функціонування процедур і принципів Антиплагіату в Університеті або його підрозділах (факультетах, 
кафедрах) на основі Інтернет Системи Strikeplagiarism.com та Unicheck.com (компаній Plagiat.pl та Unicheck). Процес 
прийому та порівняльного аналізу кваліфікаційних робіт відбувається впродовж п’яти робочих днів з дня початку 
прийому робіт. Відповідальний працівник кафедри розміщує надану для аналізу роботу на сайті Інтернет Системи 
Антиплагіат, Strikeplagiarism.сom або Unicheck.com. У 2020 році вперше на ОПП виконані випускові роботи, однак 
вказаними програмами вони не перевірялись внаслідок складнощів у організації навчального процесу під час 
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карантинних обмежень та за відсутності фінансування. 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Популяризація академічної доброчесності в освітньому процесі здійснюються шляхом:
- формування, видання та розповсюдження методичних матеріалів з уніфікованим визначенням вимог щодо 
належного оформлення посилань на використані у письмових роботах матеріали;
- оприлюднення Положення про академічну доброчесність у Криворізькому національному університеті та інших 
документів щодо запобігання та виявлення плагіату на офіційному веб-сайті Університету;
- організація постійного консультування співробітників стосовно суперечливих питань Центром внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти.
- проведення вебінарів з питань академічної доброчесності стосовно системи Strikeplagiarism.сom 
(http://www.knu.edu.ua/novini/vebinar-metodolohiya-ocinky-naukovyh-i-students-kyh-robit-z-vykorystannyam-
antyplahiatnoi-systemy).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Комісії з академічної етики кафедри та факультету можуть призначати такі види академічної відповідальності для 
здобувачів вищої освіти, які порушили академічну доброчесність: виключення з рейтингу претендентів на 
отримання академічної стипендії, позбавлення академічної стипендії; повторне проходження відповідного 
освітнього компонента освітньої програми; повторне виконання кваліфікаційної роботи; проведення додаткової 
перевірки інших робіт, автором яких є здобувач освіти, який порушив академічну доброчесність.
Комісії з академічної етики кафедри та факультету можуть призначати такі види академічної відповідальності 
співробітникам університету, які порушили академічну доброчесність: проведення додаткової перевірки на 
виявлення ознак академічного плагіату всіх робіт, автором яких є порушник; відкликання з розгляду (друку) робіт, 
автором яких є порушник, і підготовка яких була здійснена з порушенням академічної доброчесності; позбавлення 
права брати участь у конкурсах на отримання фінансування для проведення наукових досліджень та реалізації 
освітніх проектів, стипендій, грантів тощо. 

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Згідно з Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників ДВНЗ «Криворізький національний університет» та укладання з ними трудових договорів 
(контрактів), затвердженим наказом ректора № 123 від 20.03.2019 р.  
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Нормативна%20база/Положення%20про%20конкурсний%20відбір%202019
%20р..pdf), під час конкурсного добору претендент в обов’язковому порядку подає: інформацію щодо виконання 
кадрових вимог Ліцензійних умов до претендента на посаду; копії документів про вищу освіту, науковий ступінь 
та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри; список наукових праць та винаходів за останні п’ять 
років або за період науково-педагогічної діяльності; копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації 
протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України 
документи).
Для відбору кращих викладачів на ОПП, кандидатури викладачів розглядаються на засіданнях кафедри, вченій раді 
факультету та вченій раді університету.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

КНУ має угоди про співпрацю з провідними підприємствами регіону: холдингу «Метінвест», ПАТ  «Арселор Міттал 
Кривий Ріг», ТОВ «СТЛЦ «БЕЛАЗ УКРАЇНА», ТОВ з ІІ «Цеппелін Україна ТОВ», якими передбачено участь їх 
фахівців у процесі розроблення навчальних планів, програм та сумісних наукових досліджень. До організації та 
реалізації ОПП залучаються провідні фахівці, начальники гірничо-транспортних цехів комбінатів. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

На кафедрі, на посаді доцента, працює колишній директор автобусного парку м. Кривий Ріг ВАТ АТП-14129 
Крейсман Е.А., також у 2019-2020 н.р. на засадах сумісництва працював Босняк М.Г., колишній директор 
таксомоторного парку м. Кривий Ріг ВАТ АТП-14100. 
На посаді асистента кафедри працює Пристінський С.М., який був фізичною особою підприємцем та займався 
видом діяльності «49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення».
При підготовці до турнірів «BELAZ-CHALLENGE-2018» та «BELAZ-CHALLENGE-2019» було залучено фахівців ТОВ 
«СТЛЦ БЕЛАЗ Україна» для проведення додаткових занять зі студентами.
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Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Згідно з Положенням про професійний розвиток науково-педагогічних працівників Криворізького національного 
університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf) працівники навчаються у відповідних наукових, 
освітньо-наукових установах (підприємствах) та організаціях як в Україні, так і за її межами з метою вдосконалення 
професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення їхніх професійних знань, умінь і навичок, набуття 
досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності. Підвищення кваліфікації працівників 
здійснюється не рідше, ніж раз у п’ять років зі збереженням середньої заробітної плати.
Доценти Веснін А.В. та Сістук В.О. у 2019 р. підтвердили рівень володіння англійською мовою (B2). 
У рамках проєкту «CybPhys» передбачено кошти на стажування викладачів з мовної та професійної підготовки в 
університетах Королі́вства Бе́льгія, Республіки Кіпр, Латвійської Республіки. У період дії карантинних обмежень 
мовна підготовка здійснюється у дистанційному режимі: https://cybphys.rtu.lv/wp-
content/uploads/sites/33/2021/02/report_course_English_January_11_2021.pdf. 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Згідно зі Статутом ((http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf), Правилами внутрішнього розпорядку ДВНЗ 
«Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Загальні%20положення/dod10.PDF) за зразкове 
виконання своїх обов’язків, сумлінну та плідну працю; високі досягнення в науковій, навчально-методичній, 
виховній, навчальній, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі, до викладачів застосовуються такі 
заходи заохочення: оголошення подяки; нагородження грамотою, почесною грамотою; преміювання.
За особливі трудові заслуги викладачі університету представляються у вищі органи до заохочення, до нагородження 
державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, 
іншими видами морального і матеріального заохочення.
Заохочення оголошуються наказом ректора університету або особою, якій було делеговано ці повноваження, в 
урочистій обстановці.
За поданням керівництва університету викладачі за відмінну підготовку команд студентів на турніри «BELAZ-
CHALLENGE-2018» та «BELAZ-CHALLENGE-2019» отримали відзначення міської влади м. Кривого Рогу, у тому 
числі гарант ОПП Монастирський Ю.А. – нагрудний знак «За заслуги перед містом», викладач Потапенко В.В. – 
іменний годинник міського голови, доцент Максимов С.В. та студенти  – почесні грамоти.
http://www.knu.edu.ua/novini/ukrains-ko-bilorus-kyy-forum 
 http://www.knu.edu.ua/novini/nahorodzhennya-chempioniv 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

У рамках проєкту «CybPhys» наразі створюється лабораторія із 15 персональних комп’ютерів з підключенням до 
академічного пакету спеціалізованих програм планування та управління рухом від PTV group (VISSIM, VISUM, 
VISTRO) та використанням безпілотного літального апарату для проведення польових досліджень ділянок 
транспортної мережі. У рамках Програми академічного партнерства КНУ та провідного розробника відповідного 
програмного забезпечення DataFromSky (Чеська республіка) (https://datafromsky.com/) проводяться дослідження 
ділянок вулично-дорожньої мережі за допомогою новітньої технології автоматизації оцінки транспортних мереж на 
основі відеоаналізу дорожнього руху із використанням штучного інтелекту, включаючи доступ до використання 
кредитів DataFromSky, необхідних для автоматизованої обробки відеозаписів руху. 
У рамках договору про співпрацю з ВАТ БЕЛАЗ гарант ОПП має доступ до дилерського порталу де розміщені сучасні 
матеріали, у тому числі по системам диспетчеризації і управління транспортним процесом, які використано в 
освітньому процесі. Обсяг фондів бібліотеки КНУ – понад 900 тис. джерел. Згідно з Статутом КНУ має право та 
реалізує це право «створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для 
провадження освітньої, наукової, інноваційної або господарської діяльності» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf, п.9.1 с. 34).

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Університет забезпечує безоплатний доступ викладачів та здобувачів вищої освіти до інфраструктури та 
інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності в межах ОПП. Освітнє 
середовище, створене в університеті, задовольняє потреби та інтереси здобувачів вищої освіти за ОПП: забезпечує 
необхідні умови для здійснення освітнього процесу; надає установлені пільги і гарантії; забезпечує участь 
здобувачів вищої освіти у науково-дослідній діяльності, конференціях, олімпіадах, конкурсах; надає можливість 
брати участь у громадському та студентському самоврядуванні, у вирішенні питань удосконалення освітнього 
процесу; забезпечує право на трудову діяльність у позанавчальний час; збереження місця навчання на період 
військової служби; інші умови, у т. ч. для осіб з особливими потребами та соціально незахищених верств населення; 
академічну мобільність; формування індивідуального навчального плану; отримання академічних, соціальних 
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стипендій та матеріальної допомоги.
В університеті постійно проводяться заходи щодо удосконалення та оновлення матеріально-технічної бази. 
Закуплено нове обладнання спортивних залів, відремонтовано та переобладнано кімнати відпочинку в гуртожитках.
Для виявлення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти щодо їх освітнього середовища в університеті обладнано 
скриньки довіри, а також проводяться системні зустрічі з представниками студентського самоврядування.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Питання безпечності життя та здоров’я здобувачів вищої освіти відображено у Стратегії розвитку Університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf, п.3.11, с.20). В університеті забезпечення безпечних умов навчання і 
праці для всіх учасників освітнього процесу регламентується відповідними правилами та положеннями 
внутрішнього розпорядку. Університет забезпечує належне утримання приміщень, опалення, освітлення, 
вентиляцію, обладнання; організує якісне харчування; забезпечує права здобувачів вищої освіти на: безпечні і 
нешкідливі умови навчання та праці; гуртожиток; користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами 
лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я; захист від будь-яких форм фізичного та психічного 
насильства. Щорічно проводиться перевірка комісією у складі представників університету, Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів, результати якої оформлюються Актом прийому готовності університету до нового навчального року.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

КНУ забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої 
освіти, які навчаються за ОПП згідно своєї стратегії розвитку (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf, розділ 
3, с.6-21).
Освітня допомога – реалізується шляхом забезпечення теоретичної, методичної і практичної підготовки здобувачів 
для здійснення практичної діяльності; передбачає: застосування особистісно-орієнтованого підходу; відповідність 
навчально-методичного забезпечення цілям і завданням ОПП; створення сприятливого психоемоційного клімату в 
студентській групі та ін.
Організаційна – полягає у забезпеченні: розуміння, врахування та узгодження цілей, вимог і очікувань здобувачів 
щодо надання освітніх послуг; належних матеріально-технічних і навчально-методичних умов; вільного вибору 
здобувачами навчальних дисциплін; дотримання академічної доброчесності; організація та здійснення моніторингу 
якості освіти.
Консультативна – передбачає організацію системи онлайн-, групових та індивідуальних консультацій для 
задоволення освітніх, організаційних та соціальних потреб здобувачів; співбесід з представниками підприємств, 
організацій, установ під час проведення загальноуніверситетського заходу «Ярмарок вакансій» та ін. 
Інформаційна – виявляється у забезпеченні вільного безперешкодного доступу здобувачів до інформації, необхідної 
для організації освітнього процесу, зокрема щодо: розкладів навчальних занять і консультацій; позааудиторних 
заходів, комунікації з викладачами й керівниками наукових досліджень; рішень ученої ради; наказів і 
розпоряджень ректора тощо. Основним джерелом інформації є офіційний сайт університету.
Соціальна – базується на впровадженні механізмів і заходів соціальної адаптації здобувачів (проектування 
індивідуальної освітньої траєкторії, створення зручного графіка оплати освітніх послуг; забезпечення під час 
навчання житлом та умовами для повноцінного харчування; надання соціально-психологічної допомоги; 
вирішення протирічних і конфліктних ситуацій тощо).
Рекомендації щодо вдосконалення механізмів будь-якої підтримки здобувачі можуть надавати через опитування, 
анкетування, індивідуальної бесіди з адміністрацією, викладачами, представниками студентського самоврядування 
та профспілкового комітету.
Центр забезпечення якості вищої освіти університету періодично проводить анкетування здобувачів освіти щодо 
задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою, а також 
проводить моніторинг якості освіти та освітньої діяльності згідно з Положенням про моніторинг якості освіти та 
освітньої діяльності у ДВНЗ «КНУ» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Центр%20забезпечення%20якості%20вищої%20освіти/Положення_про_мон
торинг_якостi_освтн_ого_процесу.pdf). 
Згідно з результатами анкетування, здобувачі загалом позитивно оцінюють рівень підтримки, що надає Університет 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/zvity). 

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Питання організації освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами відображено у Стратегії 
розвитку Університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf, п.3.12, с.20). Права на освіту осіб з 
особливими освітніми потребами реалізуються згідно з Правилами прийому до КНУ, Порядком супроводу (надання 
допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території КНУ 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Загальні%20положення/Наказ%20268.pdf). Відповідно 
до Порядку за кожним з навчальних корпусів призначена відповідальна особа, на яку покладено обов’язки щодо 
забезпечення доступу до території університету особам з особливими освітніми потребами, а також зазначені 
контактний телефон та електронна адреса, за допомогою яких можна отримати публічну інформацію чи звернутись 
за допомогою у наданні доступу до території університету.
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Для ухвалення технічного рішення з обладнання елементами безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення до будівлі університету розроблено проектну документацію. Адміністрацією 
університету проведено роботу щодо залучення зовнішньої фінансової допомоги для реалізації проекту з 
обладнання елементами безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 
будівлі університету.
Звіт про стан підготовки до виконання вимоги Ліцензійних умов щодо доступності до навчальних приміщень для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у встановлені терміни подано до МОН України.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Скарги, пов’язані із сексуальними домаганнями, дискримінацією, розглядаються у порядку, встановленому ЗУ «Про 
звернення громадян». Звернення у формі скарги приймаються як у письмовому, так і в електронному вигляді на 
електронну адресу університету, розглядаються у встановлені законодавством терміни, а про результати звернення 
заявника повідомляють письмово за вказаною ним адресою. 
На факультеті силами кураторів академічних груп та студентського активу ведеться роз’яснювальна робота про 
протидії проти насильства, проводиться семінари та флеш-моби (До всесвітньої акції «16 днів проти насильства») 
(http://www.knu.edu.ua/gallery/95). Скарги, пов’язані з корупцією, розглядаються у порядку, встановленому Законом 
України «Про звернення громадян», «Про запобігання корупції», а також Антикорупційної програми університету 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Загальні%20положення/antukorup_pr2018_2020.pdf), 
Положення про порядок запобігання та врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів у діяльності 
посадових осіб ДВНЗ «КНУ» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Центр%20забезпечення%20якості%20вищої%20освіти/Положення%20про%
20порядок%20запобігання%20та%20урегулювання%20потенційного%20й%20реального%20конфлікту%20інтересів
%20у%20діяльності%20посадових%20осіб%20в%20КНУ.pdf).
Учасники освітнього процесу зобов’язані повідомляти завідувача кафедри та декана про виникнення або існування 
ймовірності виникнення конфліктної ситуації та характер конфлікту. Для упередження й вирішення конфліктних 
ситуацій, пов’язаних з освітнім процесом, на засіданні кафедри може бути ухвалено рішення про відсторонення 
задіяної особи від участі в освітньому процесі, обговоренні та голосуванні з питання, через яке виникла конфліктна 
ситуація.
Для упередження виникнення конфліктних ситуацій здійснюється низка заходів профілактичного характеру: 
соціально-психологічні тренінги для викладачів і студентів; тестування здобувачів освіти, спрямоване на вивчення 
рівня конфлікто- і стресостійкості, рівня індивідуальної агресивності та інших характеристик; проведення заходів 
виховного характеру з питань упередження протиправної поведінки у процесі здійснення освітньої діяльності; 
розгляд на засіданнях вченої ради питань з виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії 
корупції», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.02.2012р. № 152 «Щодо 
відповідальності за недотримання законодавства в сфері запобігання і протидії корупції».
Звернення у формі скарги приймаються як у письмовому, так і в електронному вигляді на електронну адресу 
університету, розглядаються у встановлені законодавством та зазначеним положенням терміни, а про результати 
звернення заявника повідомляють письмово за вказаною ним адресою. 
Доступність політики та процедур урегулювання конфліктних ситуацій для учасників освітнього процесу 
забезпечується постійним роз’ясненням цих процедур учасникам освітнього процесу.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП регулюються Положення про 
організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/116.pdf) та 
Положенням про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП регулюються Положенням 
про організацію освітнього процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), Положенням про 
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf) та Положенням про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності 
у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf). ОПП розробляється проектною групою на чолі з 
керівником, узгоджується з групою забезпечення, з представниками роботодавців, ректором, розглядається та 
затверджується Вченою радою Криворізького національного університету. В університеті діє система постійного 
моніторингу ринку праці (http://www.knu.edu.ua/propozycii-robotodavciv) та ринку освітніх послуг, залучення 
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роботодавців до формування вимог щодо компетентності випускників та визначення змісту вищої освіти.
Попередню ОПП було розроблено після введення в дію Стандарту вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти підготовки фахівців ступеня бакалавра в галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 275 
«Транспортні технології (за видами)» (Наказ МОН від 29.10.2018р., № 1171) та затверджено рішенням Вченої ради 
ДВНЗ «Криворізький національний університет» від 26.02.2019 р., протокол №7. Для врахування потреб сучасного 
ринку праці та передових європейських практик при  реалізації міжнародного проєкту по підвищенню потенціалу 
вищої освіти «CybPhys» у 2020 році розроблено дану ОПП, яку розглянуто і затверджено рішенням Вченої ради 
Криворізького національного університету 14.05.2020р. протокол №7.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Періодичний зворотний зв’язок зі здобувачами вищої освіти є обов’язковою складовою внутрішнього забезпечення 
якості освітнього процесу КНУ. Представники  студентського самоврядування мають змогу висловлювати свою 
думку та пропозиції стосовно забезпечення якості освіти на засіданнях Вченої ради факультету та Вченої ради 
університету, ознайомившись з відповідними проєктами на сайті Університету (http://www.knu.edu.ua/proekty-dlya-
obhovorennya). 
Окрім того, здобувачі вищої освіти залучені до процедур забезпечення якості освіти та перегляду ОПП шляхом 
опитувань щодо змісту конкретних дисциплін та анкетування (http://www.knu.edu.ua/novini/anketuvannya-
studentiv), у якому окремим пунктом передбачено висловлення побажань та пропозицій здобувачів щодо 
вдосконалення навчального процесу.
Результати проведених опитувань здобувачів вищої освіти мають вплив на зміст навчання й викладання. Це сприяє 
принципам студентоцентрованого навчання, що реалізується в університеті та на ОПП. Результати анкетування 
здобувачів вищої освіти показали, що вони загалом задоволені якістю освітнього процесу, а ОПП відповідає їх 
потребам. 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Два студенти, у тому числі голова студентської ради факультету, входять до вченої ради факультету 
(http://www.knu.edu.ua/fakultety/fakul-tet-mehanichnoi-inzhenerii-ta-transportu/vchena-rada) на якій обговорюються 
означені питання. Перед розглядом вченими радами факультетів проєкти ОПП і навчальних планів обговорюються 
органами студентського самоврядування факультету. Здобувачі вищої освіти є повноцінними партнерами у всіх 
процесах забезпечення якості ОПП. Для вивчення їхнього ставлення до якості організації освітньої діяльності та 
врахування пропозицій, проводиться анонімне анкетування здобувачів вищої освіти усіх курсів. Більшість 
здобувачів вищої освіти заочної форми навчання є працівниками промислових підприємств Криворізького регіону, 
тому активно вносять пропозиції щодо організації освітнього процесу, поліпшення його якості. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

На щорічній конференції «Шляхи вирішення проблем експлуатації спеціалізованих автотранспортних засобів» 
(http://www.knu.edu.ua/novini/vseukrains-ka-konferenciya).
відбувається круглий стіл із представниками підприємств, на якому обговорюються проблеми підготовки фахівців 
та вимоги роботодавців. Отриману інформацію використовують для підвищення якості ОПП. Відповідно до 
стратегічної програми розвитку партнерських відносин КНУ з підприємствами України до процедури формування 
та перегляду ОПП залучаються представники тих підприємств, які є потенційними роботодавцями для випускників 
університету.
Представники роботодавців є членами Наглядової ради у КНУ (склад оновлюється), що дає їм змогу безпосередньо 
впливати на якість ОПП і мати об’єктивне уявлення про проблеми і перспективи надання освітніх послуг. 
Стейкхолдери обов’язково запрошуються на науково-практичні масові заходи КНУ, де розглядаються різні аспекти 
підготовки здобувачів вищої освіти, що відображено в програмах і матеріалах цих заходів. 
Під час конкурсів професійної майстерності операторів кар’єрних автосамоскидів: 
http://www.knu.edu.ua/novini/spivpracyuyemo-z-vyrobnychnykamy та http://www.knu.edu.ua/novini/uchast-
spivrobitnyka-universytetu-u-vseukrains-komu-konkursi-naykrashhih-operatoriv-karyernoi-tehniky гарантом ОПП 
проведено обговорення складу ОПП з керівниками гірничо-транспортних підрозділів підприємств.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОПП 
здійснюється Центром сприяння працевлаштуванню студентів і випускників 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv), викладачами 
кафедри шляхом проведення опитувань випускників та роботодавців. Центр СПСВ організовує зустрічі роботодавців 
з випускниками, круглі столи, ярмарки вакансій (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-
pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv). На його сторінці розміщено банк потенційних 
роботодавців(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv). 
Спілкування із випускниками ОПП є джерелом обміну інформацією про кар’єрний шлях вихованців, творчого 
обговорення особливостей сучасних професійних вимог до фахівців транспортних підприємств, обопільного обміну 
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технічними новинами галузі, що є підґрунтям адаптивного навчального процесу і розуміння конкретних 
компетенцій, які потрібно формувати у бакалаврів.
За ОПП підготовлено 79 бакалаврів, із них 23 продовжили навчання у магістратурі (18 вже отримали дипломи 
магістрів), у тому числі дипломи бакалавра отримали 3 громадянина Туркменістану.
Спостерігається зростаючий тренд у працевлаштуванні випускників на роботу: загальне працевлаштування склало 
49 осіб (62,0%), а працевлаштування за професією 37 осіб (46,8%), у тому числі процент працевлаштованих 
бакалаврів за спеціальністю до загальної зайнятості випускників склав 28,6%.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Процедури внутрішнього забезпечення якості здійснюються Центром забезпечення якості вищої освіти 
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/normatyvna-baza) відповідно до 
нормативно-правових документів університету та Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у 
Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf). За результатами 
внутрішнього аудиту системи керування якістю університету, переглянуто та доповнено Стратегію розвитку 
Університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf). Зокрема, акцент зроблено на необхідності 
впроваджувати й удосконалювати систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти із залученням внутрішніх 
та зовнішніх стейкхолдерів; залучати роботодавців та інші зацікавлені сторони до формування освітніх траєкторій 
здобувачів вищої освіти за спеціальностями Університету. План заходів щодо забезпечення якості вищої освіти у 
Криворізькому національному університеті на 2020-2025 рр. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/114.pdf) 
передбачає заходи з модернізації системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Врахування результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (відповідно до акредитаційної справи 2015 
року) було враховано в попередніх редакціях ОПП 2017 та 2019 років. На основі вказаних ОПП відбулося оновлення 
ОПП у редакції 2020 року. 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості відповідно до Положення 
про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf) та Положення про внутрішню систему забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості освіти в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf).
Щороку ректорат, навчально-методичний відділ (НМВ) університету та завідувач випускової кафедри здійснюють 
контроль якості знань шляхом відвідування та оцінювання поточних і відкритих занять викладачів, проведення й 
аналізу ректорських, деканських і комплексних контрольних робіт тощо.
Відповідно до Положення моніторингове дослідження системи внутрішнього забезпечення якості ОПП здійснює 
випускова кафедра та Центр забезпечення якості вищої освіти. Показники, критерії, форми, методи, результати 
проведення моніторингового дослідження попередньо обговорюються з представниками студентського 
департаменту з якості освітнього процесу (створено 20.11.2019 р.) і затверджуються ректором. Кожного 
співробітника кафедри залучено рішенням кафедри до проведення процедур внутрішнього забезпечення якості 
ОПП, повідомлено про те, що в межах своїх повноважень нестиме персональну відповідальність за якість їх 
виконання.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Освітні програми та навчальні плани розробляються робочими групами та групами забезпечення кафедр, 
відповідальними за формування ОПП. Координацію їхньої діяльності та контроль за виконанням вимог щодо 
навчальних (робочих навчальних) планів здійснює гарант освітньої програми, завідувач випускової кафедри, декан 
факультету, навчально-методичний відділ університету (НМВ), Центр забезпечення якості вищої освіти (ЦЗЯВО), 
проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи. 
Програми навчальних дисциплін розглядаються на засіданні кафедри, яка забезпечує викладання відповідної 
навчальної дисципліни, ухвалюються вченою радою факультету, до складу якого входить кафедра, і затверджується 
проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи.
Відповідальними за впровадження та виконання постійного моніторингу і перегляду відповідних освітніх програм є: 
випускові кафедри, вчені ради факультетів та робочі групи, НМВ, вчена рада університету, ЦЗЯВО.
Відповідальні за впровадження та вдосконалення системи оцінювання знань здобувачів: кафедри, НМВ, ЦЗЯВО.
Відповідальні за впровадження та вдосконалення практичної підготовки здобувачів: кафедри, вчені ради 
факультетів,  НМВ, Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників.
Відповідальні за планування, впровадження, виконання та звітування роботи науково-педагогічних працівників: 
НМВ, завідувачі кафедр і декани факультетів, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи.
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9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Правила і процедури взаємодії всіх учасників освітнього процесу, їх прав та обов’язків, здійснюються у порядку та 
спосіб, передбачений Законом України «Про вищу освіту», а також внутрішніми нормативними актами 
університету, представлених на офіційному сайті університету: http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza. 
У тому числі: Статут Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf); 
Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті 
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf); Правила внутрішнього розпорядку Державного вищого 
навчального закладу «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF); 
Правила прийому до Криворізького національного університету у 2021 році 
(http://www.knu.edu.ua/pravylapryyomu); Положення про академічну доброчесність у Криворізькому національному 
університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf). Кодексу академічної доброчесності Криворізького 
національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Усі зацікавлені сторони можуть надсилати зауваження та пропозиції на юридичну адресу Університету 
(http://www.knu.edu.ua/rekvizyty); офіційну електронну адресу Університету; електронні адреси відповідних 
структурних підрозділів (http://www.knu.edu.ua/dovidnyk-e-mail-adres), факультету механічної інженерії та 
транспорту (fmit@knu.edu.ua) випускової кафедри автомобільного транспорту (at@knu.edu.ua) або використати 
Скриньку довіри (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry).

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0
%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D
0%BC%D0%B8/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3
%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B
8/2021/%D0%9E%D0%9F%D0%9F_275_2020%D0%A0.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
- ОПП має чіткий регіональний контекст, що визначає унікальність її освітніх компонентів, вивчення яких дозволяє 
набути випускникам спеціальних навичок роботи зі складними транспортними системами в умовах підприємств 
гірничо-видобувної та металургійної галузі;
– освітні компоненти вибіркової частини дозволяють сформувати індивідуальну траєкторію навчання у логічній 
послідовності за потреби здобувача освіти, яка матиме спрямованість на вивчення системи технологічного 
кар’єрного автотранспорту або транспортних технологій автотранспорту загального користування в місті зі 
складною дорожньою інфраструктурою;
– фахові дисципліни викладаються спеціалістами в області транспортних технологій, які мають практичний досвід 
професійної діяльності, що дозволяє включати в освітній процес активні методи навчання (проєктно-орієнтовані 
роботи, метод кейсів);
– для відповідності останнім тенденціям розвитку науки та технологій, навчальні плани,  науково-методичні 
комплекси дисциплін не є статистичними та зазнають постійного оновлення;
–  участь викладачів у міжнародному грантовому проєкті дозволяє реалізувати кращі європейські практики в 
освітньому процеси, підвищити кваліфікацію викладачів, у тому числі за рахунок стажувань у провідних закладах 
освіти ЄС, суттєво оновити матеріальну базу, сприяти інтернаціоналізації закладу вищої освіти;
– результати навчання здобувачів освіти підтверджено перемогами студентів на міжнародному рівні.
Слабкі сторони:
– недостатня фінансова підтримка з боку держави для оперативного оновлення матеріальної бази;
- не запроваджено механізм дуальної освіти.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

– оновлення матеріально-технічної бази із використанням сучасної комп’ютерної лабораторії з пакетами 
спеціалізованих програм з транспортного моделювання;
– оновлення навчально-методичного забезпечення дисциплін відповідно до сучасних тенденцій розвитку 
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транспортних технологій та обладнання й програмного забезпечення, отриманого в рамках проєкту CybPhys.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Ступнік Микола Іванович

Дата: 17.03.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Методи системного 
аналізу в 
транспортних задачах

навчальна 
дисципліна

Силабус Методи 
системного аналізу 

в транспортних 
задачах.pdf

RtHhn1cgIzvw+wm2
fPIcaTjeSrEsSnOhNe

SfKIxM038=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.
3. Комп’ютерний клас.

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

Метод_бакалаврT
T-2020.pdf

nzF3ce+Sgm9K8gxk
GjYI8Ei8pLa/n9PdX

7WZbn9TuOA=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Логістика навчальна 
дисципліна

Силабус Логістика 
2020.pdf

3BBR4PJELbhC/w6i
I4qaZXQ4ObZjAyTln

dYvjAtyWF0=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура

Маркетингова 
діяльність 
автотранспортного 
виробництва

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Маркетингова 

діяльність 
автотранспортно

го 
підприємства.pdf

tF88k3GNNzUJHNV
DMYFInW2RGlvDO1
XiOmg6JKOW38E=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Методи та алгоритми 
прийняття рішень на 
транспорті

навчальна 
дисципліна

Силабус Методи 
та алгоритми 

прийняття рішень 
на транспорті.pdf

1/EaKSoUBNOfimLr
+K7FIg1/s+e/SEug3

MjGx1BibNc=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.
3. Комп’ютерний клас.

Основи економіки 
транспорту

навчальна 
дисципліна

Силабус Основи 
економіки 

транспорту 
2020.pdf

PObfjabJ4hNYTL9D1
xwQ32hO6y+p4cDTg

gfthR49mRo=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Загальний курс 
транспорту

навчальна 
дисципліна

Силабус Загальний 
курс 

транспорту.pdf

rMTJUetbpOuJKkey
+tf86XCfH0ZAzVpM

cQnZr5ybizg=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Основи теорії 
транспортних 
процесів і систем

навчальна 
дисципліна

Силабус Основи 
теорії 

транспортних 
процесів і систем 

2020.pdf

95c9+8wQKii2w65og
3zLMaYFEpSDZBUS

1o6ARcOQtws=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Пасажирські 
перевезення

курсова робота 
(проект)

Пас.пер. 
курсова.pdf

nhMlVfPhtdyjrmgLz
/ynIt1/74CPWNcvR

HrmAjYnzu8=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Практика виробнича практика Перша виробнича 
2018.pdf

4LKe6NfN91wdKcCp
Cv3NEiJlUt2L/VQ9K

2ZRFzgQJsY=

Материально-технічні ресурси 
баз практик, з якими укладено 
відповідні угоди про 
співробітництво

Практика навчальна практика Навчальна 
практика І курс.pdf

I5KR1FUavHpfJhLvo
Y9Z/CytMmyOOtTe/

9lT4b8UMFk=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.
Материально-технічні ресурси 
баз практик, з якими укладено 
відповідні угоди про 
співробітництво

Системи і технології 
транспорту

навчальна 
дисципліна

Силабус Системи і 
технології 

транспорту.pdf

IRfBOtVKAS9z5CtRa
+yaTMAhUhHucwkY

Kv0gSWcEG6k=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура

Сучасні інформаційні 
комп’ютерні 
технології на 
транспорті

навчальна 
дисципліна

Силабус Cучасні 
інформаційні 
компютерні 

технології на 
транспорті.pdf

4jvobP86S0x+SbHO
WUx947YC8NrxRjG

05BGAsQL9zKY=

1.Комп`ютерний клас.
2. Мультимедійне обладнання.
3. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Транспортні засоби навчальна Силабус wmDo1hczPi6QFYK9 1. Мультимедійне обладнання.



дисципліна Транспортні 
засоби.pdf

Ozz0WRGZSXHn7z
DnJHuFPSAVFDM=

2. Звуковідтворювальна 
апаратура.
3. Електронні плакати з будови 
автомобілів та кар’єрних 
автосамоскидів
4. Вузли та агрегати 
автомобілів.

Пасажирські 
перевезення

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Пасажирські 
перевезення 

2020.pdf

YKZ5favWaZrCQSwu
1E6pQ48FEqVOGJb/

KEMkdLw+m7g=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Дослідження операцій 
в транспортних 
системах

навчальна 
дисципліна

Силабус ДОТС 
2020.pdf

jAlNRrDLluVHs7Zad
BRrGs37KBUJ2tuBf

Xg88oQb0Jk=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.
3. Комп’ютерний клас.

Державний екзамен 
по захисту випускової 
кваліфікаційної 
роботи

підсумкова 
атестація

Положення 
Випускна 

бакалавр2020.pdf

6P+j7qK3aKMEKTE
+kpxY94fRZB4okwlc

K2mBV/GpSrg=

1. Мультимедійне обладнання

Вантажні перевезення курсова робота 
(проект)

Вантажні 
перевезення КР.pdf

3Fzg99s8IWp6U1ttY
vcmLNL3GYNEk3w

QFWvJQSBqfqI=

1. Мультимедійне обладнання

Комп’ютерна техніка 
та програмування

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Компютерна 
техніка та 

програмування.pdf

jD8QLuUnwVxPaCX
KjGaO4VZPIvt5jb1bU

xkqyRvU4vk=

1. Аудиторія персональних 
комп’ютерів класу Celeron, 
Pentium, AMD з операційною 
системою типу Windows 7, 8 або 
10. Забезпеченість 
комп’ютерами – 12 шт. на 25 
студентів. 
2. Програмне забезпечення: 
пакет програм Microsoft Office.

Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

навчальна 
дисципліна

Силабус Охорона 
праці та безпека 

життедіяльності.p
df

INX97ZgjnQu+iOCe
YGsruuM5Bl93Jl+Gv

Xc6vViCPoo=

1. Стенди протипожежної 
безпеки. 2. Первинні засоби 
гасіння пожеж (вогнегасники) – 7 
шт. 3. Стенд «Протипожежні 
сповіщувачі». 4. Стенд «Засоби 
захисту від ураження 
електричним струмом». 5. 
Стенди «Боротьба з основними 
шкідливостями виробничого 
характеру: пил, шум, вібрація» – 
3 шт. 6. Люксметри Ю-116 та 
Benetech GM1010. 7. Аспіраційний 
психрометр. 8. Анемометр 
електронний 
крильчатийBenetech GM816. 9. 
Шумомір KMOONGM1352$. 10. 
Інформаційні планшети та 
макети.
11. Мультимедійне обладнання;. 
22.Звуковідтворювальна 
апаратура

Вища математика навчальна 
дисципліна

Силабус 
ВищаМатематика

.pdf

8e+nHwojzrOTMNR
qUAFUu/UnD2RuaY

5lUtHC2C1rAf0=

1. Мультимедійне обладнання. 
2.Звуковідтворювальна 
апаратура.
3. Інтернет ресурси: сайти 
навчальних закладів, 
культурноосвітні сайти 
(віртуальні бібліотеки, довідкові 
сайти бібліотек, електронні 
підручники), довідкові сайти 
(енциклопедії, словники, 
каталоги, портали).

Вступ до фаху навчальна 
дисципліна

Силабус Вступ до 
фаху 2020.pdf

PuvgoVXtYoscR8k9s
Cy/ogW8DqlYp2A5C

PuHYl/1Bb0=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Інженерна та 
комп’ютерна графіка

навчальна 
дисципліна

Силабус Інженерна 
та компьютерна 

графіка.pdf

QYzjBL4Jjb5GL5mV
ngtN/6y9dJBen6ig3

0I4J0cbOFM=

1. Комп’ютерний клас.
2. Мультимедійне обладнання.
3. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Іноземна мова навчальна силабус иноземна I9G4l8XJZQrDq458 1. Мультимедійне обладнання. 



дисципліна мова.pdf Nl3tV8d2CSSZMcQy
WSOGCiI/498=

2.Звуковідтворювальна 
апаратура.
3. Інтерактивна дошка. 
4. База даних для мультимедійної 
лабораторії – створений 
викладачами кафедри пакет 
прикладних програм та 
навчальних модулів, що 
складається з більш ніж 60 
програмних продуктів (від 
тестових програм з елементами 
навчання до ігрових програм, які 
вимагають від студентів 
продуктивних дій).

Історія України та 
культурологія

навчальна 
дисципліна

Силібус Історія 
України та 

Культурологія..pdf

R8FuxY2ZaDVAOaP
Xnhy4a5i94JkV1fKM

6zC7ZqCIK+I=

1. Мультимедійне обладнання.
 2.Звуковідтворювальна 
апаратура.

Основи теорії систем і 
управління

навчальна 
дисципліна

Силабус Основи 
теорії систем і 

управління 
2020.pdf

dWOco1J6Vcx+KkiR
EQ+gD10TCXBmkn
NjNZvBCIRQD1o=

1. Мультимедійне обладнання.
 2.Звуковідтворювальна 
апаратура.

Теорія ймовірностей і 
математична 
статистика

навчальна 
дисципліна

Силабус Теорія 
ймовірності та 
математична 

статистика.pdf

8ep/mBLpeAoaAiVA
0VZ9h9tv3YJo+BU9

Nosr6tIaWnw=

1. Мультимедійне обладнання. 
2.Звуковідтворювальна 
апаратура

Технічна механіка навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС_Технічн
а механіка_2020 

(1).pdf

Vam70yAF5sm8Y/vf
p0MiQe0VNZU52bla

LxhL1Qrn/Is=

1. Лабораторний клас з технічної 
механіки який включає 1. Стенд 
для визначення структури 
привода; 2. Стенд для визначення 
коефіцієнтів тертя в різьбі та 
на опорних торцях гайки; 3. 
Стенд для визначення 
кінематичних параметрів 
привода; 4. Прес гвинтовий ДМ 
30; 5. Планетарний редуктор; 6. 
Черв’ячний одноступінчастий 
редуктор з верхнім 
розташуванням черв’яка; 7. 
Черв’ячні одноступінчасті 
редуктори з нижнім 
розташуванням черв’яка; 8. 
Зубчастий редуктор; 9. 
Двоступінчастий зубчастий 
циліндричний редуктор; 10. 
Коробки передач; 11. Черв’ячний 
редуктор; 12. Редуктор 
зубчастий циліндричний 
одноступінчастий.
13. Мультимедійне обладнання;
14. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Украинська 

мова.pdf

8spTBuA7KE8pxXVg
gFUn8NUe5PXgsak

G8ukJsBZQguc=

1. Мультимедійне обладнання. 
2.Звуковідтворювальна 
апаратура.

Фізика навчальна 
дисципліна

Силабус ТТ-
20_фізика.pdf

PiiQBV40qov8/XX34
N2u7NQot4VJG2lm

UHHwb2jfNXQ=

1. Лабораторія з класичної 
механіки.
2. Лабораторія з молекулярної 
фізики.
3. Лабораторія з термодинаміки.
4. Лабораторія з 
електродинаміки.
5. Лабораторія з оптики.
6. Інформаційні планшети та 
макети.

Фізвиховання навчальна 
дисципліна

СИЛАБУС Фізичне 
виховання.pdf

DDHQaTo1Yjne4eCH
wPgtG3WRdM8ZLQ
49QN2LDZ2lOBM=

1.Cпортивна зала з баскетболу.
2.Спортивна зала з важкої 
атлетики.
3.Зала з настільного тенісу.
4.Зала з волейболу.
5.Футбольне поле.
6. Стадіон.

Філософія навчальна Силабус kXhWbb6zNHwgLU 1. Персональні комп’ютери для 



дисципліна філософія.pdf Vb9O2nADyaLSZ7F
RNTXgbQgpZ3QOs=

використання системи 
«Classroom» та інших форм 
навчання. 
2. Інтерактивні лекції. 
3. Тестові завдання. 
4. Проблемно-пошукові завдання. 
5. Творчі завдання.

Вантажні перевезення навчальна 
дисципліна

СилабусВантажні
Перевезення20.pdf

1UrZ3Dth7Xs73lFw1
RmfOGdQDhNVF4N

IJhVlHSmdlII=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

Міжнародні 
перевезення

навчальна 
дисципліна

Силабус 
Міжнародні 

перевезення.pdf

6HzssisA74NvW1OGI
228yVDCtFisQrozLD

7QJNKmh8k=

1. Мультимедійне обладнання.
2. Звуковідтворювальна 
апаратура.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

128833 Пристінськи
й Микола 
Григорович

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

механічної 
інженерії та 
транспорту

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпродзержи
нський 

державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

090258 
Автомобілі та 
автомобільне 
господарство

20 Вступ до фаху 1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Пристінський М.Г. 
Впровадження 
інформаційних 
технологій в процес 
управління міськими 
перевезеннями в 
Україні / В.І. Пахомов, 
В.С. Гірін // Вісник 
КНУ, Кривий Ріг 2018 
р. – випуск 48 – С. 99-
105.
2. Пристінський М.Г. 
Дослідження 
характеристик 
екскаваторно-
aвтомобільних 
комплексів на 
кар’єрах Кривбасу. 
Вісник КНУ, випуск 
47, 2018 р.
3. Пристінський М.Г. 
Современные 
технологии 
обеспечения активной 
безопасности 
управления 
автотранспортными 
средствами. НТК 
«Качество 
минерального сырья» 
ДВНЗ КНУ, том 2, 
Кривий Ріг 2018 р., с. 
369-381. 
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 



монографії:
Пристінський М.Г. 
«Автоматизовані 
системи управління на 
автомобільному 
транспорті: 
Навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів. 
/ Ю.А. 
Монастирський, М.Г. 
Пристінський, С.М. 
Пристінський, - УДК 
656.13(075.32). 
Кривий Ріг, ДВНЗ 
«КНУ», 2019 – 258 с.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Пристінський М.Г. 
Методичні вказівки та 
програма першої 
виробничої практики 
для студентів денної 
форми навчання 
спеціальність 275 
“Транспортні 
технології 
(автомобільний 
транспорт)” / 
Пристінський М.Г. // 
Кривий Ріг.: ДВНЗ 
«КНУ»,. 2018р. 12 с.
2. Пристінський М.Г. 
Методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни « 
Автомобілі» студентів 
спеціальності 274 
«Автомобільний 
транспорт» (денної та 
заочної форм 
навчання). / 
Пристінський М.Г. // 
Кривий Ріг.: ДВНЗ 
«КНУ», 2017р. – 4с.
3. Пристінський М.Г. 
Методичні вказівки з 
вивчення дисципліни 
«Автомобілі. Аналіз 
конструкцій, робочі 
процеси та основи 
розрахунків 
автомобілів» та 
виконання 
контрольних робіт 
студентів заочної 
форми навчання 
спеціальність 274 
«Автомобільний 
транспорт.» / 
Пристінський М.Г. // 
Кривий Ріг.: ДВНЗ 
«КНУ», 2017р.–  23 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 



тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Пристінський М.Г. 
Оптимізація 
завантаження 
екскаваторно-
автомобільних 
комплексів на 
кар'єрах Кривбасу / 
В.І. Пахомов, В.С. 
Гірін // МНТК 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: ДВНЗ «КНУ», 
2019 р. Том 2. – С. 31.
2.The way of the 
complete utilization of a 
service life of the large-
dimension tires of 
career dump trucks. 
Romania: 
UNIVERSITAS 
Publishing, 198-200, 
2018
3. М.Г. Пристінський 
Застосування 
розрахунково-
експериментального 
методу прогнозування 
температурних 
показників при 
експлуатації 
великогабаритних 
шин на кар’єрних 
автосамоскидах / С.М. 
Пристінський // 
Вісник Криворізького 
національного 
університету: Кривий 
Ріг - КНУ, 2017 – 
випуск 44 – С. 157-163.
4. Пристинський Н.Г. 
Методика 
прогнозирования 
ресурса 
крупногабаритных 
шин карьерных 
автосамосвалов / С.Н. 
Пристинський // 
Международная 
научно-техническая 
интернет-
конференция 
«Инновационное 
развитие 
горнодобывающей 
отрасли», Кривой Рог: 
ДВНЗ КНУ, 2016 р. – 
С. 269.
5. Пристінський М.Г. 
Перспективи 
розробки цифрової 
панелі приладів 
сучасних автомобілів 
// Всеукраїнська НТК. 
«Шляхи вирішення 
проблем експлуатації 
спеціалізованих 
автотранспортних 
засобів», Кривий Ріг, 
ДВНЗ КНУ, 2016 р. – 
С. 51-55.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
Проходження служби 
в збройних силах 
1973-1983 роки. на 



посадах зам. 
командира роти з 
озброєння та техніки, 
зам. командира 
батальйону з 
озброєння та техніки, 
1985-1994 роки на 
посаді зам. командира 
частини з озброєння 
та техніки.

217419 Янова 
Людмила 
Олександрів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

гірничо-
металургійний

Диплом 
кандидата наук 

KH 008102, 
виданий 

08.06.1992, 
Атестат 

доцента AP 
005992, 
виданий 

26.02.1998

29 Безпека 
життєдіяльност
і та основи 
охорони праці

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Study of the influence 
of properties of dusty 
ferromagnetic additives 
on the increase of 
cement activity S 
Sakhno, L Yanova, O 
Pischikova, S 
Chukharev EDP 
Sciences. 
Міжнароднаконферен
ція «ICSF-2020: The 
International 
Conference on 
sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic 
Matters». Institute of 
Information 
Technologies and 
Learning Tools of NAES 
of Ukraine20-22. 05. 
2020 р.
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Особливості 
безаварійної 
експлуатації 
металоконструкцій 
сучасних мостових 
кранів / Сахно С.І., 
Пищикова О.В., Янова 
Л.О. // Зб. наук. праць 
„Вісник Криворізького 
національного 
університету” – Вип.41 
– Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ». – 2016. – 
С.159-164; 
2. Аналіз нормативно 
– правових аспектів 
аудиту з охорони 
праці і об’єктів 
інтелектуальної 
власності. Розділ 
монографії. 
Колективна 
монографія «Аудит 
управлінської 
діяльності: 



адміністративного 
менеджменту, бізнес-
адміністрування, 
корпоративного 
управління, 
менеджменту 
підприємництва 
(показники оцінки 
результатів, їх облік та 
прогнозування)» - 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ»-2016 
Співавтори Пищикова 
О.В., Сахно С.І. 
3. Особливості 
безпечної експлуатації 
мостових кранів в 
умовах 
агломераційного цеху 
гірничозбагачувально
го комбінату. Стаття 
Зб. Наук. праць 
«Проблеми охорони 
праці в Україні» - К.: 
ННДІОП. – 2017. -
Вип. 33. – С. 77-87 
Співавтори Сахно 
С.І.,Пищикова О.В. 
4. Аналіз напруженого 
стану 
металоконструкцій 
мостового крану 
методом кінцевих 
елементів / Сахно С.І., 
Пищикова О.В., Янова 
Л.О. // Зб. наук. праць 
„Вісник Криворізького 
національного 
університету” – 
Вип.102 – Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ». – 2017. 
– С.61-67 
5. Sakhno S.I. 
Application of sintering 
dust for the increase of 
cement durability / 
Sakhno S.I., Yanova 
L.A., Pischikova O.V. // 
Innovative 
Development of 
Resource-Saving 
Technologies of Mineral 
Mining and Processing. 
Book of Abstracts / 
Sakhno S.I., Yanova 
L.A., Pischikova O.V. – 
Petroani, Romania: 
UNIVERSITAS 
Publishing, 2018. – С. 
124–126. 
6. Сахно С.І., Янова 
Л.О., Пищикова О.В. 
«Суттєві помилки в 
ДБН В.2.6-161:2017 
«Дерев'яні конструкції 
основні положення» 
та їх можливі 
наслідки» Гірничий 
вісник ДВНЗ 
“Криворізький 
національний 
університет” випуск 
105, с. 127-132
7. Study of the 
influence of properties 
of dusty ferromagnetic 
additives on the 
increase of cement 
activity (SCOPUS) S 
Sakhno, L Yanova, O 
Pischikova, S 



Chukharev EDP 
Sciences 
8. Актуальні проблеми 
викладання 
нормативних 
дисциплін цивільний 
захист та безпека 
життєдіяльності з 
метою розвитку 
професійних 
компетенцій 
майбутніх бакалаврів 
та магістрів усіх 
галузей знань та 
спеціальностей. 
Пищикова О.В., Янова 
Л.А., Сахно С.І. Вісник 
Криворізького 
національного 
університету, №49 
2020
9. С.І. Сахно, Є.В. 
Люльченко, Л.О. 
Янова, О.В. Пищикова 
Аналіз вітрових 
навантажень на 
елементи 
малоповерхових 
будівель із двосхилим 
дахом методом 
обчислювальної 
гідрогазодинаміки. 
Гірничий вісник 
№107, 2020 с. 26-32.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Навчальний 
посібник для 
студентів 
спеціальностей 184 
«Гірництво» та 263 
«Цивільна безпека» 
Охорона праці 
рудодобувної галузі (в 
цифрах і поясненнях) 
/ Кривий Ріг, ФОП 
Чернявський Д.О., 
2018. – 141 с. (8,875 
ум.друк.аркуш.) ISBN 
978-617-7553-75-4 / 
О.В. Пищикова, Л.О. 
Янова, М.В. Худик; 
2. Sakhno S. 
Application of the 
combined vibration 
analysis method of the 
overhead traveling 
crane to prevent 
negative impact on the 
structure and personnel 
/ Sakhno S., Yanova L., 
Pischikova O. // 
Development of 
scientific foundations of 
resource-saving 
technologies of mineral 
mining and processing. 
Multiauthored 
monograph. / Sakhno 
S., Yanova L., 
Pischikova O.. – Sofia: 
Publishing House 
“St.Ivan Rilski”, 2018. – 
С. 222–244; 
3. Аналіз нормативно 
– правових аспектів 
аудиту з охорони 
праці і об’єктів 



інтелектуальної 
власності / Сахно С.І., 
Пищикова О.В., Янова 
Л.О. // Колективна 
монографія «Аудит 
управлінської 
діяльності: 
адміністративного 
менеджменту, бізнес-
адміністрування, 
корпоративного 
управління, 
менеджменту 
підприємництва 
(показники оцінки 
результатів, їх облік та 
прогнозування)» - 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«КНУ»-2016; 
4. Сахно С.І. Правові, 
організаційні, технічні 
та психологічні 
аспекти забезпечення 
промислової та 
цивільної безпеки в 
будівельній та 
гірничий галузях 
виробництва / 
Пищикова О.В., Янова 
Л.О., Сахно С.І. - 
Колективна 
монографія 
«Цивільна безпека як 
чинник розвитку 
виробничої та 
невиробничої сфер 
суспільства», Луцьк, 
Луцький 
національний 
технічний університет, 
– 2018. – С.62-81, 
ISBN 978-617-672-186-
4 (УДК 355.58(066)). 
5. Навчальний 
посібник «Словник 
термінів з безпеки 
життєдіяльності, 
охорони праці та 
цивільного захисту» 
Кривий Ріг, 2019 (у 
стадії видання) / Л.О. 
Янова, О.В.Пищикова, 
О.Ю. Блізнюкова.
6. Investigation of the 
mechanism of dust 
formation during 
transportation and 
transshipment of raw 
materials of a cement-
mining enterprise using 
discrete-element 
modeling 
(Монографія) S 
Sakhno, Korolyova J, L 
Yanova, O Pischikova 
Resource-saving 
technologies for the 
development of the raw 
material base of the 
mining and processing 
industries. — Petrosani, 
Romania: 
UNIVERSITAS, 2020. 
p. 310-331 ISBN 978-
973-741-694-0.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 



редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Виконання функцій 
виконавця наукової 
теми 30-106-17 
«Визначення 
закономірностей 
трансформації 
напружено-
деформаційного стану 
порушеного 
виробками гірського 
масиву з метою 
створення 
резурсозберігаючих 
технологій видобутку 
руд»
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до виконання до 
виконання розділу 
дипломного проекту 
(роботи) «Охорона 
праці та безпека в 
надзвичайних 
ситуаціях» для 
студентів 
кваліфікаційного 
рівня «спеціаліст», 
«магістр» інженерних 
та економічних 
спеціальностей денної 
та заочної форм 
навчання / Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр КНУ, 2015. – 20 
с. Янова Л.О., 
Нестеренко О.В., 
Пищикова О.В; 
2. Методичні вказівки 
щодо розробки 
розділу дипломного 
проекту (роботи) 
«Охорона праці та 
безпека в 
надзвичайних 
ситуаціях» освітньо-
кваліфікаційного 
рівня «спеціаліст» та 
«магістр» для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання (галузь 
знань: 27 
«Транспорт»; 
спеціальність: 274 
«Автомобільний 
транспорт» / 
Пищикова О.В., Янова 
Л.О., Кривий Ріг: 
Видавничий центр 



ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
36 с. 
3. Методичні вказівки 
до виконання 
лабораторної роботи 
№ 21а «Дослідження 
параметрів 
мікроклімату 
виробничих 
приміщень» з курсу 
«Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони 
праці» для студентів 
усіх спеціальностей 
денної та заочної 
форм навчання / 
Пищикова О.В., Янова 
Л.О., Худік М.В., 
Кривий Ріг, 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
24с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п'яти публікацій:
1. Дискусійні питання 
безпеки використання 
мобільного зв'язку / С. 
І. Сахно, О. В. 
Пищикова, Л. О. 
Янова // Збірник тез 
наукових доповідей Х 
науково-методичної 
конференції EAS 
"Безпека людини в 
сучасних умовах" / С. 
І. Сахно, О. В. 
Пищикова, Л. О. 
Янова. – Харків: НТУ 
"харківський 
політехнічний 
інститут", 2018. – С. 
186–188. 
2. Використання 
інтернет речей для 
забезпечення 
цивільної і 
промислової безпеки 
життєдіяльності 
людей та покращення 
умов і охорони праці / 
С. І. Сахно, О. В. 
Пищикова, Л. О. 
Янова // Інтернет 
речей: проблеми 
правового 
регулювання та 
впровадження: 
Матеріали другої 
наук.-практ. конф. 29 
лист. 2018 р. / С. І. 
Сахно, О. В. 
Пищикова, Л. О. 
Янова. – м. Київ: КПІ 
ім Ігоря Сікорського: 
"Політехніка", 2018. – 
С. 113–117. 
3. Сахно С.І., Янова 
Л.О., Пищикова О.В. 
Актуальні проблеми 
викладання 
нормативних 
дисциплін БЖД та ЦЗ 



з метою розвитку 
професійних 
компетенцій 
майбутніх бакалаврів 
та магістрів усіх 
галузевих знань та 
спеціальностей. 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства Кривий 
Ріг, 2019 т.2. с. 18 
4. Актуальні проблеми 
надання майбутнім 
фахівцям у ВНЗ 
освітніх послуг з 
цивільного захисту / 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Цивільна безпека як 
чинник розвитку 
виробничої та 
невиробничої сфер 
суспільства». – 
Луцький 
національний 
технічний університет, 
2018. – С. 96-99 / 
Янова Л.О., Пищикова 
О.В., Сахно С.І. 
5. Сахно С.І., Янова 
Л.О., Пищикова О.В. 
Аналіз існуючої 
нормативно-правової 
бази у сфері 
комерціалізації 
інтелектуальної 
власності. 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства Кривий 
Ріг, 2019 т.2 с. 196
6. С.І. САХНО, Є.В. 
ЛЮЛЬЧЕНКО, Л.А. 
ЯНОВА, О.В. 
ПИЩИКОВА 
Використання методу 
скінчених елементів 
для розрахунків 
залізобетонних 
конструкцій. Сталий 
розвиток…
7. Домнічев А.О., 
Клименко О.Ю. Сахно 
С.І., Янова Л.О. 
Імплементація 
Європейських 
нормативних 
документів у державні 
нормативні стандарти 
з безпеки праці 
будівельної галузі. 
Метрологічні аспекти 
прийняття рішень в 
умовах роботи на 
техногенно 
небезпечних об’єктах. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
здобувачів вищої 
освіти і молодих 
учених. Харків 4-5 
листопада 2019. С 189-
193



8. О.Є.ЛАПШИН, 
докт. техн. наук, 
проф., Л.О. ЯНОВА, 
С.І. САХНО, канд. 
техн. наук, доц., К.С. 
ПИЩИКОВА 
студентка, 
Криворізький 
національний 
університет Соціально 
- математичне 
осмислення пандемії 
COVID-19 
9. Л.О. ЯНОВА, О.В. 
ПИЩИКОВА, С.І. 
САХНО, канд. техн. 
наук, доц., М.А. 
ДОВЖИК магістр, 
Криворізький 
національний 
університет Безпека 
при проведенні 
аналізу показників 
нафтопродуктів в 
умовах хімічної 
лабораторії
10. О.Є.Лапшин, Л.О. 
Янова, С.І. Сахно, К.С. 
Пищикова Соціально - 
математичне 
осмислення пандемії 
COVID-19/ 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства» 2020.
11. Л.О. Янова, О.В. 
Пищикова, С.І. Сахно, 
М.А. Довжик / 
Безпека при 
проведенні аналізу 
показників 
нафтопродуктів в 
умовах хімічної 
лабораторії/ 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства» 2020
12. О.Є. Лапшин, Л.О. 
Янова, О.В. 
Пищикова, В.І. 
Склярук / Дії 
міжнародних 
організацій щодо 
захисту здоров’я 
населення планети від 
пандемії коронавірусу 
COVID-19.Міжнародна 
науково-технічна 
конференція 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства» 2020.
16) участь у 
професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю:
1. Участь у Товаристві 
Червоного Хреста 
України (Членський 
квиток №18-0006048 
red-cross).

208245 Рашевська 
Наталя 
Василівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
державний 

педагогічний 

18 Вища 
математика

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 



університет, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 
010103 Фізика 
та математика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004437, 
виданий 

17.02.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
038083, 
виданий 

17.01.2014

п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Rashevska N. 
Augmented Reality and 
the Prospects for 
Applying Its in the 
Training of Future 
Engineers / Natalya V. 
Rashevska and 
Vladimir N. Soloviev // 
Proceedings of the 1st 
International Workshop 
on Augmented Reality 
in Education Kryvyi 
Rih, Ukraine, October 
2, 2018 (2257). стор. 
192-197. ISSN 1613-
0073 
2. Rashevska N. 
Technological 
conditions of mobile 
learning at high school 
/ Natalya Rashevska, 
Viktoriia Tkachuk // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
Dnipropetrovsk, 2015. 
– № 3. – С. 161-164. 
3. Rashevska N. Using 
LMS for Supporting 
Training Mathematics 
in Higher Education / 
Natalia Kiyanovska, 
Natalya Rashevska // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
Dnipropetrovsk, 2015. 
– № 9. – С. 593-598
2)наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку  наукових 
фахових видань 
України:
1. Rashevska N. 
Augmented Reality and 
the Prospects for 
Applying Its in the 
Training of Future 
Engineers / Natalya V. 
Rashevska and 
Vladimir N. Soloviev // 
Proceedings of the 1st 
International Workshop 
on Augmented Reality 
in Education Kryvyi 
Rih, Ukraine, October 
2, 2018 (2257). стор. 
192-197. ISSN 1613-
0073 
2. Рашевська Н. В. 
Перспективи 
застосування засобів 
доповненої реальності 
у процесі навчання 
майбутніх інженерів / 
Н. В. Рашевська // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету: Серія 
«Педагогіка. 



Соціальна робота». – 
2018. – Випуск 2(43). 
– С. 226-229. 
3. Рашевська Н. В. 
Модель формування 
дослідницьких 
компетентностей 
учнів на уроках 
математики / Н. В. 
Рашевська // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету: Серія 
«Педагогіка. 
Соціальна робота». – 
2017. – Випуск 1(40). – 
С. 237-240. 
4. Рашевська Н. В. 
Персональне 
навчальне середовище 
учня ліцею 
профільного рівня як 
складова моделі 
змішаного навчання / 
Н. В. Рашевська, А. М. 
Рашевська // Вісник 
Черкаського 
університету. Серія 
педагогічні науки. – 
Випуск № 7. – 
Черкаси : Вид. від. 
ЧНУ ім. Б. 
Хмельницького, 2016. 
– С. 16–23. 
5. Rashevska N. 
Technological 
conditions of mobile 
learning at high school 
/ Natalya Rashevska, 
Viktoriia Tkachuk // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
Dnipropetrovsk, 2015. 
– № 3. – С. 161-164. 
6. Rashevska N. Using 
LMS for Supporting 
Training Mathematics 
in Higher Education / 
Natalia Kiyanovska, 
Natalya Rashevska // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
Dnipropetrovsk, 2015. 
– № 9. – С. 593-598.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Теоретико-
методичні засади 
використання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у навчанні 
вищої математики 
студентів інженерних 
спеціальностей у 
Сполучених Штатах 
Америки : монографія 
/ Н. М. Кіяновська, Н. 
В. Рашевська, С. О. 
Семеріков // Теорія та 
методика 
електронного 
навчання. – Кривий 
Ріг : Видавничий 
відділ ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 



університет», 2014. – 
Том V. – Випуск 1 (5) : 
спецвипуск 
«Монографія в 
журналі». – 286 с. : іл. 
(Особистий внесок – 4 
у.а.) 
2. Рашевська Н. В. 
Вища математика : 
Довідник для 
студентів технічних 
навчальних закладів / 
Н. В. Рашевська, М. О. 
Рашевський. – 
Кривий Ріг : 
Книжкове 
видавництво 
Кирєєвського, 2013. – 
191 с.
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:
Кіяновська Н. М. 
(кандидат 
педагогічних наук, 
13.00.10 – 
інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті, 
2014);
9) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
ІІІ-ІV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базович навчальних 
предметів, ІІ-ІІІ етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів – захистів 
науково – 
дослідницьких робіт 
учнів – членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України», участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів «Мала 
академія наук»:
керівництво членів 
Малої академії наук: 
2016 рік призер ІІІ 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів (Рашевська А. 
М. – секція 
«Педагогіка», диплом 
третього ступеня); – 
2017 рік призер ІІ 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів (Семенко О. В. – 
секція «Педагогіка», 
диплом третього 
ступеня); – 2018 рік 
призер ІІ етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів (Семенко О. В. – 
секція «Педагогіка», 
диплом третього 



ступеня); – 2019 
призер ІІ етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів (Прихода А. О. – 
секція «Педагогіка», 
диплом другого 
ступеня).
13) наявність виданих 
навчально –
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи та 
дистанційного 
навчання 
конспектів/лекцій/пр
актикумів/методични
х вказівок / 
рекомендацій 
загальною кількістю 
три найменування:
1. Рашевська Н. В. 
Вища математика: 
Змістовий модуль 1. 
Елементи лінійної та 
векторної алгебри : 
навчальний посібник 
/ Н. В. Рашевська. – 
Кривий Ріг : 
Книжкове 
видавництво 
Кірієвського, 2013. – 
117 с. 2. Рашевська Н. 
В. Вища математика : 
Довідник для 
студентів технічних 
навчальних закладів / 
Н. В. Рашевська, М. О. 
Рашевський. – 
Кривий Ріг : 
Книжкове 
видавництво 
Кірієвського, 2013. – 
191 с. 
3. Рашевська Н. В. 
Вища математика: 
Диференціальна 
геометрія. Сферична 
тригонометрія / Н. В. 
Рашевська, М. О. 
Рашевський. – 
Кривий Ріг : 
Книжкове 
видавництво 
Кирєєвського, 2014. – 
131 с.
15) наявність науково 
– популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Рашевська Н. В. 
Побудова 
персонального 
навчального 
середовища учня у 
процесі підготовки 
його до ЗНО з 
математики / Н. В. 
Рашевська // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства : 



матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції. 
– Кривий Ріг : 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. 2. 
Рашевська Н. В. 
Аналіз 
компетентностей 
випускника 
університету 
відповідно до 
програми 
«Партнерство для 
навичок 21 століття» / 
Н. В. Рашевська // 
Тези доповідей ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інформаційні 
технології в освіті, 
науці і техніці» 
(ІТОНТ-2018) : 
Черкаси, 17-18 травня 
2019 р. –Черкаси : 
ЧДТУ, 2018. – С. 223-
225. 
3. Рашевська Н. В. 
Фундаментальна 
підготовки сучасного 
інженера / Н. В. 
Рашевська // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства : 
матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції. 
– Кривий Ріг : 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. –
Т. 2. – С. 192. 
4. Рашевська Н. В. 
Система MoodleCloud 
для створення 
персонального 
навчального 
середовища студента 
технічного ВНЗ / Н. В. 
Рашевська // Фізика і 
хімія твердого тіла: 
стан, досягнення і 
перспективи : 
Матеріали IV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції молодих 
вчених та студентів. – 
Луцьк : РВВ Луцького 
НТУ, 2016 – С. 234-
236. 
5. Рашевська Н. В. 
Вимоги до освітніх 
програм підготовки 
інженерів / Н. В. 
Рашевська // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства : 
матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції. 
– Кривий Ріг : 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
С. 380.
16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю:



Голова журі І етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів (2019, 2020 рік);  
17)досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п`яти років:
Діючий вчитель 
Криворізького 
Покровського ліцею.

216608 Крейсман 
Едуард 
Августович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

механічної 
інженерії та 
транспорту

Диплом 
магістра, 

Міжрегіональн
а Академія 
управління 

персоналом, 
рік закінчення: 

1997, 
спеціальність: 

7.050201 
Менеджмент у 

виробничій 
сфері, Диплом 
кандидата наук 

ДK 017723, 
виданий 

12.03.2003, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
014480, 
виданий 

16.06.2005

18 Міжнародні 
перевезення

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Декан транспортного 
факультету ДВНЗ « 
КНУ» з 2005 - 2019р.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Крейсман Е.А. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Загальний курс 
транспорту» для 
студентів 
спеціальності 274 
«Автомобільний 
транспорт» всіх форм 
навчання / Крейсман 
Е.А. // Кривий Ріг.: 
ДВНЗ «КНУ», 2018.- 
28с. № 220 від 
03.01.2018.
2. Крейсман Е.А. 
Методичні вказівки до 



виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Транспортні засоби» 
для студентів 
спеціальності 274 
«Автомобільний 
транспорт» всіх форм 
навчання / Крейсман 
Е.А. // Кривий Ріг.: 
ДВНЗ «КНУ», 2018.- 
32с. № 219 від 
03.01.2018.
3. Крейсман Е.А. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
«Загальний курс 
транспорту» для 
студентів 
спеціальності 274 
«Автомобільний 
транспорт» всіх форм 
навчання / Крейсман 
Е.А. // Кривий Ріг.: 
ДВНЗ «КНУ», 2018.- 
43с. № 242 від 
19.01.2018.
16)участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю
Тимчасова робоча 
комісія з питань 
оптимізації міської 
маршрутної мережі 
пасажирського 
транспорту м. Кривий 
Ріг. (2012-2018р.р), 
Розпорядження 
міської ради № 192-р 
від 20.08.2012р.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
Директор АТП 
пасажирського 
транспорту у період 
1985 – 2002 р.
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
Надавання 
консультаційних 
послуг підприємству 
ТОВ «Моніторинг 
Джи Пі Ес». Договір 
про співпрацю № 32 
від 23.03.2016р

216608 Крейсман 
Едуард 
Августович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

механічної 
інженерії та 
транспорту

Диплом 
магістра, 

Міжрегіональн
а Академія 
управління 

персоналом, 
рік закінчення: 

1997, 
спеціальність: 

7.050201 
Менеджмент у 

виробничій 
сфері, Диплом 
кандидата наук 

ДK 017723, 
виданий 

18 Транспортні 
засоби

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 



12.03.2003, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
014480, 
виданий 

16.06.2005

вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Декан транспортного 
факультету ДВНЗ « 
КНУ» з 2005 - 2019р.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Крейсман Е.А. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Загальний курс 
транспорту» для 
студентів 
спеціальності 274 
«Автомобільний 
транспорт» всіх форм 
навчання / Крейсман 
Е.А. // Кривий Ріг.: 
ДВНЗ «КНУ», 2018.- 
28с. № 220 від 
03.01.2018.
2. Крейсман Е.А. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Транспортні засоби» 
для студентів 
спеціальності 274 
«Автомобільний 
транспорт» всіх форм 
навчання / Крейсман 
Е.А. // Кривий Ріг.: 
ДВНЗ «КНУ», 2018.- 
32с. № 219 від 
03.01.2018.
3. Крейсман Е.А. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
«Загальний курс 
транспорту» для 
студентів 
спеціальності 274 
«Автомобільний 
транспорт» всіх форм 
навчання / Крейсман 
Е.А. // Кривий Ріг.: 
ДВНЗ «КНУ», 2018.- 
43с. № 242 від 
19.01.2018.



16)участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю
Тимчасова робоча 
комісія з питань 
оптимізації міської 
маршрутної мережі 
пасажирського 
транспорту м. Кривий 
Ріг. (2012-2018р.р), 
Розпорядження 
міської ради № 192-р 
від 20.08.2012р.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
Директор АТП 
пасажирського 
транспорту у період 
1985 – 2002 р.
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
Надавання 
консультаційних 
послуг підприємству 
ТОВ «Моніторинг 
Джи Пі Ес». Договір 
про співпрацю № 32 
від 23.03.2016р

212675 Сістук 
Володимир 
Олександров
ич

доцент, 
Суміщення

механічної 
інженерії та 
транспорту

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

090258 
Автомобілі та 
автомобільне 
господарство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023783, 
виданий 

23.09.2014, 
Атестат 

доцента AД 
002939, 
виданий 

15.10.2019

9 Сучасні 
інформаційні 
комп’ютерні 
технології на 
транспорті

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Yurii Monastyrskiy, 
Volodymyr Sistuk, 
Volodymyr Potapenko, 
and Ivan Maksymenko. 
The sustainable future 
of open-pit trucks 
operation/ The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic. E3S 
Web of Conferences 
166, 07005 (2020) 
https://doi.org/10.1051
/e3sconf/20201660700
5
2.Sistuk Volodymyr, 
Monastyrskyi Yurii. 
Comparative study of 
VISSIM and HCM 
technique LOS 
determination as 
exemplified by T-shape 
and partial cloverleaf 
interchanges/ ICCPT: 
Current Problems of 
Transport: Proceedings 
of the 1st International 
Scientific Conference, 



May 28-29, 2019, 
Ternopil, Ukraine. pp. 
11–22.
3. Sistuk V.O. The 
wheeled vehicle forced 
additional turn 
analytical study. [ 
Електронний ресурс] / 
A. Pikilnyak, V. Sistuk / 
Periodica Polytechnica 
Mechanical 
Engineering– 2019. – 
63(3). – pp. 165–170.
4. Sistuk V. The 
analysis of mining 
conditions influence to 
operating time of dump 
trucks traction drive 
components 
[Електронний ресурс] 
/ A. V. Vesnin, V. O. 
Sistuk, A. O. 
Bogachevskiy // 
Metallurgical and 
Mining Industry.– 
2015.– №. 3. – Р. 268 – 
271.
5. Sistuk V.O. The 
industrial dust 
properties as a wear 
factor of pit trucks 
electric machines 
elements 
[Електронний ресурс] 
/ A. V. Vesnin, V. O. 
Sistuk, A. O. 
Bogachevskiy // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2015.–№ 3. – Р. 272 – 
275.
6. Sistuk V.O. 
Computer modeling 
usage for heat mass 
exchange inside mine 
dump-truck traction 
generator and electrical 
motor research 
[Електронний ресурс] 
/ A. V. Vesnin, V. O. 
Sistuk, A. O. 
Bogachevskiy // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2015.– № 3. – Р. 276 – 
278.
7. Sistuk V.O. 
Mathematical models 
analysis for the thermal 
state of mining trucks 
traction motors 
determining 
[Електронний ресурс] 
/ A. V. Vesnin, V. O. 
Sistuk, A. O. 
Bogachevskiy // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2015. – № 3. – Р.279 – 
282.
2) наявність не менш 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1.Систук В.А., 
Богачевский А.А., 
Шумский В.Ю. 
Возможности 



использования 
программы 
имитационного 
моделирования PTV 
VISSIM для 
подготовки 
специалистов по 
направлениям 
"Транспортные 
технологии" и 
"Автомобильный 
транспорт"/ 
Інформаційні 
технології і засоби 
навчання. – 2016. – Т. 
52, Вип. 2. – С. 93–107. 
– Режим доступу:  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/ITZN_2016_52_2_
11
2. Сістук В.О., 
Богачевський А.О., 
Сергієнко В. Ю., 
Анікіна К. О. 
Підвищення 
пішохідної безпеки на 
перехресті з 
обмеженою 
видимістю на основі 
імітаційного аналізу 
транспортних 
потоків/Збірник 
наукових праць 
Державного 
економіко-
технологічного 
університету 
транспорту 
Міністерства освіти і 
науки України: Серія 
«Транспортні системи 
і технології». – К.: 
ДЕТУТ, 2016. – Вип. 
28. – C. 215 –223.
3. Сістук В.О., 
Богачевський А.О., 
Троян О. В. 
Підвищення безпеки 
дорожнього руху на Т-
подібному перехресті 
з переходом в Х-
подібне у місті Кривий 
Ріг/ Науково-
технічний збірник 
“Вісник 
Національного 
транспортного 
університету”. Серія 
«Технічні науки». 
Науково-технічний 
збірник. – К.: НТУ, 
2016. – Вип. 1 (34).– С. 
447–454.
4. Сістук В.О., 
Богачевський 
А.О.,Анікіна К. О. 
Аналіз виникнення 
заторів на 
нерегульованому 
перехресті у місті 
Кривий Ріг/ Харьк. 
нац. автомоб.-дор. ун-
т – Харьков : ХНАДУ, 
2016. – Вып. 72. – C. 
49–52.
5. Сістук В.О. Аналіз 
напружено‐
деформованого стану 
лакового покриття 
якірної обмотки 
тягового 



електродвигуна 
промислового 
автотранспорту / 
Матеріали 
міжнародної 
конференції: «Сучасні 
інноваційні технології 
підготовки 
інженерних кадрів 
для гірничої 
промисловості і 
транспорту 2016». – 
Дніпро: ДВНЗ 
«Національний 
гірничий 
університет», 2016. – 
С. 154–161.
6.Сістук В.О. 
Удосконалення 
методики розрахунку 
норм витрат 
моторного мастила// 
Вісник 
двигунобудування. – 
Запоріжжжя: ЗНТУ, 
2017. – №1. – С. 7–11.
7.Сістук В.О. Аналіз 
втоми ізоляції якірної 
обмотки тягового 
двигуна кар`єрного 
самоскида у 
середовищі Solidworks 
Simulation / А.В. 
Веснін, В.О. Сістук, 
А.О. Богачевський // 
Матеріали 
міжнародної 
конференції: «Сучасні 
інноваційні технології 
підготовки 
інженерних кадрів 
для гірничої 
промисловості і 
транспорту 2017». – 
Дніпро: ДВНЗ 
«Національний 
гірничий 
університет», 2017. – 
С. 179–188.
8. Cістук В.О. 
Удосконалення 
організації 
пішохідного руху із 
застосуванням методу 
мікроімітаційного 
моделювання / Вісник 
Національного 
транспортного 
університету. – 2018. – 
№ 1. – С. 307–314. – 
Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Vntu_2018_1_35
9. Математичні моделі 
функціонування 
підприємств 
технічного сервісу 
кар’єрних 
автосамоскидів / 
Монастирський Ю.А., 
Бондар І.В., Сістук 
В.О. // Сучасні 
технології в 
машинобудуванні та 
транспорті. Науковий 
журнал.- Луцьк: 
Луцький НТУ, 2019.- 
№ 2 (13). – с. 124 – 
130.
5) участь у 
міжнародних 



наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”
Член робої групи та 
відповідальний за 
забезпечення якості 
від Криворізького 
національного 
університету у 
міжнародному 
Єразмус + проєкті з 
розвитку потенціалу 
вищої освіти (CBHE) 
KA2  “Development of 
practically-oriented 
student-centred 
education in the field of 
modelling of Cyber-
Physical Systems” 
CybPhys” з 2019 р.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Науковий керівник 
НДР: «Комплексний 
підхід щодо 
підвищення 
соціально-
економічної безпеки 
транспортної системи 
міста Кривого Рогу», 
№ ДР 
0116U001843(2016- 
2018 р.).
 2. Відповідальний 
виконавець НДР: 
«Надання послуг 
щодо розробки 
раціонального 
варіанту міської 
маршрутної мережі 
пасажирського 
транспорту для 
використання 
транспортних засобів 
великої 
пасажиромісткості з 
урахуванням 
зменшення 
дублювання 
маршрутів 
пасажирського 
транспорту», № ДР 
57-94-17 (2017 р.).
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) 
закладуосвіти/інститу
ту/факультету/відділе
ння (наукової 
установи)/ 
філії/кафедри або 



іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Виконуючий обовязки 
декана транспортного 
факультету з квітня 
2019.
Голова вченої ради 
транспортного 
факультету.
11) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена 
спеціалізованої вченої 
ради:
Офіційний опонент 
при захисту дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук 
Жилінкова 
Олександра 
Олександровича на 
тему: «Підвищення 
ефективності 
використання 
великовантажних 
автопоїздів на 
зовнішніх 
перевезеннях 
металопродукції», 
спеціальності:  
05.22.12 – 
промисловий 
транспорт. 
Спеціалізована вчена 
рада Д08.820.01, 
Дніпровський 
національний 
університет 
залізничного 
транспорту імені 
академіка В.Лазаряна, 
30.06.2016 р.
Офіційний опонент 
при захисту дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук 
Дженчако Вадима 
Георгійовича на тему: 
«Підвищення 
ефективності роботи 
транспортно-
вантажного 
комплексу 
промислового 
підприємства з 
вивантаження масової 
сировини у зимовий 
період», 
спеціальності:  



05.22.12 – 
промисловий 
транспорт. 
Спеціалізована вчена 
рада Д08.820.01, 
Дніпровський 
національний 
університет 
залізничного 
транспорту імені 
академіка В.Лазаряна, 
29.06.2017р.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1.Сістук В. О. Опорний 
конспект лекцій з 
дисципліни «Методи 
та алгоритми 
прийняття рішень на 
транспорті» для 
студентів 
спеціальності 275 – 
транспортні технології 
(за видами 
транспорту) [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. –
71 с. №282 від 
23.04.2018.
2.Сістук В. О. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
дисципліни «Методи 
та алгоритми 
прийняття рішень на 
транспорті» для 
студентів 
спеціальності 275 – 
транспортні технології 
(за видами 
транспорту) [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
с. №281 від 
23.04.2018.
4. Сістук В. О. 
Опорний конспект 
лекцій з дисципліни 
«Методи системного 
аналізу в 
транспортних 
задачах» для 
студентів 
спеціальності 275 – 
транспортні технології 
(за видами 
транспорту) [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. –
71 с. № 280 від 
23.04.2018.
5. Сістук В. О. 
Методичні вказівки до 
лабораторних 
(практичних) занять з 
дисципліни «Методи 
системного аналізу в 
транспортних 
задачах» для 
студентів 



спеціальності 275 – 
транспортні технології 
(за видами 
транспорту) [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. –
74 с.
6. Сістук В. О. 
Опорний конспект 
лекцій з дисципліни 
«Сучасні 
інформаційні 
технології на 
транспорті» для 
студентів 
спеціальності 274 
«Автомобільний 
транспорт» всіх форм 
навчання [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. –
51 с. №279 від 
19.04.2018.
7.Сістук В. О. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
дисципліни «Сучасні 
інформаційні 
технології на 
транспорті» для 
студентів 
спеціальності 274 
«Автомобільний 
транспорт» всіх форм 
навчання [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. –
54 с. № 278 від 
19.04.2018.
8.Сістук В. О. Опорний 
конспект лекцій з 
дисципліни «Сучасні 
інформаційні 
комп’ютерні 
технології на 
транспорті» для 
студентів 
спеціальності 275 – 
транспортні технології 
(за видами 
транспорту) всіх форм 
навчання [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. –
38 с. №266 від 
18.04.2018.
9.Сістук В. О. 
Макроаналітичне 
моделювання 
транспортних потоків  
за допомогою 
програми PTV VISUM. 
Методичні вказівки до 
лабораторних занять з 
дисципліни «Сучасні 
інформаційні 
комп’ютерні 
технології на 
транспорті» для 
студентів 
спеціальності 275 – 
транспортні технології 
(за видами 
транспорту) [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. –
26 с. № 265 від 
18.04.2018.
10.Сістук В. О. 
Мікроімітаційне 
моделювання 



транспортних 
розв’язок за 
допомогою програми 
PTV VISSIM. 
Методичні вказівки до 
лабораторних занять з 
дисципліни «Сучасні 
інформаційні 
комп’ютерні 
технології на 
транспорті» для 
студентів 
спеціальності 275 – 
транспортні технології 
(за видами 
транспорту) [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
25с. № 265 від 
18.04.2018.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Параолімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубку 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди  
України з видів 
спорту:
1.Божков О.С. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Автомобільний 
транспорт» напрям 
«Автомобільна 
електроніка» на базі 
Харківського 
національного 
автомобіле-
дорожнього 
університету (10 
квітня 2019), наукова 
робота на тему 
««Примусове 
управління поворотом 
кар’єрного самоскида 
з трансмісією змінно-



змінного струму для 
роботи в умовах 
глибоких кар’єрів».» - 
3 місце.
2.Могилевский А.С. 
Международний 
конкурс научных 
работ и творческих 
проектов студентов и 
магистрантов по 
использованию ИКТ 
на базе 
Карагандинского 
государственного 
університета имени 
академика 
Е.А.Букетова, научная 
работа на тему 
«Исследование 
транспортной сети на 
основе определения 
LOS методом 
микроимитационного 
моделирования в 
VISSIM» – 1 место.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Сістук В.О. 
Дослідження 
небезпечних ділянок 
транспортної мережі 
для підвищення 
безпеки дорожнього 
руху у місті Кривий 
Ріг. Безпека на дорозі: 
матеріали круглого 
столу (в авторській 
редакції). – Кривий 
Ріг, 2018. С.150 –152.; 
2. Сістук В.О. 
Актуальність 
розробки методичних 
рекомендацій щодо 
використання 
програм моделювання 
транспортних потоків 
для вирішення питань 
підвищення безпеки 
руху / В.О. Сістук // 
Безпека дорожнього 
руху: правові та 
організаційні аспекти: 
матеріали ХІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (в 
авторській редакції). – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
203 –206.; 
3. Сістук В.О. 
Методика мінімізації 
соціально-
економічних втрат від 
дорожньо-
транспортних пригод/ 
В.О. Сістук // Збірник 
матеріалів круглого 
столу «Актуальні 
проблеми 
вдосконалення 
нормативно-
правового 
забезпечення безпеки 



дорожнього руху». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
108 –112.; 
4. Sistuk V.O. 
Microscopic simulation 
of road traffic 
congestions at T- and 
X-intersections / V. O. 
Sistuk // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: Кривий 
Ріг. – КНУ, 2017. – 
Вип. 45. – С. 109 – 113.;  
5. Сістук В.О. 
Підвищення 
пропускної здатності 
перехрестя 
магістральної та 
об'їзної вулиць з 
регульованим рухом / 
В.О. Систук, А.О. 
Богачевский // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: Кривий 
Ріг. – КНУ, 2017. – 
Вип. 44.– С. 151 – 156.
6. Sistuk V.O. The use 
of VISSIM road traffic 
microsimulation with 
SSAM/HCM-
techniques in an 
interdisciplinary 
education / Proceedings 
of the XV International 
Conference «Strategy of 
Quality in Industry and 
Education» (June 3-6, 
2019,Varna, 
Bulgaria).pp. 438 – 
442.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Член робочої групі на 
базі ДП 
«ДерждорНДІ» з 
питань впровадження 
транспортного 
моделювання та 
планування при 
проектуванні 
будівництва 
автомобільних доріг в 
Україні.
Склад робочої групи з 
напрацювань 
пропозицій щодо 
транспортного 
моделювання при 
оцінці та 
обгрунтуванні вибору 
проектних рішень у 
сфері стратегічного 
планування та 
розвитку транспортної 
інфраструктури на 
базі ДП 
"ДерждорНДІ" від 
17.07.2020 згідно 
наказу №29

115094 Пристінськи
й Сергій 
Миколайови
ч

асистент, 
Основне 
місце 
роботи

механічної 
інженерії та 
транспорту

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

7 Системи і 
технології 
транспорту

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 



090258 
Автомобілі та 
автомобільне 
господарство

до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Современные 
технологии 
обеспечения активной 
безопасности 
управления 
автотранспортными 
средствами. НТК 
«Качество 
минерального сырья» 
ДВНЗ КНУ, том 2, 
Кривий Ріг 2018 р., ст. 
369-381.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Автомобілі. Аналіз 
конструкцій, робочі 
процеси та основи 
розрахунків 
автомобіля». 
Трансмісія. для 
студентів 
спеціальності 274 
«Автомобільний 
транспорт» денної 
форми навчання, 
2017р., 98 с.
2. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Автомобілі. Аналіз 
конструкцій, робочі 
процеси та основи 
розрахунків 
автомобіля». Рульове 
управління. Гальмове 
управління. Підвіска. 
для студентів 
спеціальності 274 
«Автомобільний 
транспорт» денної 
форми навчання, 
2017р., 57 с.
3. Методичні вказівки 
з вивчення 
дисципліни 
«Автомобілі. Аналіз 
конструкцій, робочі 
процеси та основи 
розрахунків 
автомобілів» та 
виконання 
контрольних робіт 
студентів заочної 
форми навчання 
спеціальність 274 
"Автомобільний 
транспорт." 23 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 



тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Доцільність і 
перспективи 
використання 
електромобілів в 
межах міста // 
Пристінський С.М., 
Пристінський 
М.Г.//Міжнародна 
науково-технічна 
конференція. 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства., Кривий 
Ріг, ДВНЗ КНУ, 2018 
р. с. 171. 2. Аналіз 
конструкцій та 
перспективи розвитку 
головних передач// 
Пристінський М.Г., 
Пристінський С.М.// 
Міжнародна науково-
технічна конференція. 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства., Кривий 
Ріг, ДВНЗ КНУ, 2018 
р. с. 170. 3. 
Целесообразность 
восстановления 
крупногабаритных 
шин// Пристінський 
С.М., Пристінський 
М.Г.// Міжнародна 
науково-технічна 
Інтернет конференція. 
Інноваційний 
розвиток 
гірничодобувної 
галузі, Кривий Ріг, 
ДВНЗ КНУ 2018р., с. 
111.
4. Перспективы 
пассивной 
безопасности 
современного 
автомобиля// 
Пристінський С.М., 
Пристінський М.Г.// 
Всеукраїнська НТК. 
Шляхи вирішення 
проблем експлуатації 
спеціалізованих 
автотранспортних 
засобів Кривий Ріг, 
ДВНЗ КНУ, 2017 р., с. 
39.
5. Основные 
направления развития 
и совершенствования 
АТС// Пристінський 
С.М., Пристінський 
М.Г. // Всеукраїнська 
НТК. Шляхи 
вирішення проблем 
експлуатації 
спеціалізованих 
автотранспортних 
засобів Кривий Ріг, 
ДВНЗ КНУ, 2017 р., с. 
30.
5.Пристинський 
Н.Г.Методика 
прогнозирования 
ресурса 
крупногабаритных 
шин карьерных 
автосамосвалов / С.Н. 
Пристинський // 



Международная 
научно-техническая 
интернет-
конференция 
«Инновационное 
развитие 
горнодобывающей 
отрасли», Кривой Рог: 
ДВНЗ КНУ, 2016 р. – 
С. 269.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
ПП «Одіум престиж», 
16 років.

175516 Гірін Ігор 
Вячеславови
ч

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

механічної 
інженерії та 
транспорту

10 Пасажирські 
перевезення

1.  Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. I. Hirin, V.Yu 
Tyshchenko. 
Comparative analysis of 
safety design for 
electric vehicle and 
internal combustion 
engine cars// Hirin I., 
Tyshchenko V. Yu. 
Вісник КНУ – випуск 
51, Кривий Ріг 2020р. - 
c. 57-62.
2. Гирин И.В., 
Пахомов В. И. 
Моделирование и 
оптимизация 
процессов текущего 
ремонта автомобилей 
// И.В. Гирин, В.И. 
Пахомов. Вісник КНУ 
– випуск 51, Кривий 
Ріг 2020р. - с. 29-34.
3. Гирин И.В. 
Моделирование 
технологических 
процессов сервисного 
центра карьерных 
самосвалов с 
использованием 
программы 
ANYLOGIC / Гирин 
И.В., Гирин В.С., 
Пахомов В.И. // 
Вісник КНУ - випуск 
50, Кривий Ріг 2020 р. 
- с. 131-138.
4. Гірін І.В. 
Дослідження та 
розробка заходів, 
спрямованих на 
зниження токсичності 
викидів промислового 
автотранспорту / Гірін 
І.В., Гірін В.С., 
Пахомов В.І.// Вісник 
КНУ - випуск 50, 
Кривий Ріг 2020 р. - с. 
73-78.
5. Гірін І.В. 
Впровадження 
інформаційних 
технологій в процес 
управління міськими 
перевезеннями в 
Україні / Гірін І.В., 



Пахомов В.І., 
Пристінський М.Г. // 
Вісник КНУ - випуск 
48, Кривий Ріг 2019 р. 
- с. 99-105.
6.Гірін І.В. Сталий 
рівень безпеки 
електромобілів / В.С. 
Гірін // Качество 
минерального сырья: 
науково-технічний 
збірник. Кривий Ріг : 
ДВНЗ "КНУ" – 2018. – 
том 2. – С. 311-323.
7. Гірін І.В. 
Можливості 
інтенсифікації 
процесу 
електрифікації 
авторинку України / 
Вісник КНУ – випуск 
47, Кривий Ріг 2018р. 
– С. 133-139.
8. Гірін І.В. 
Дослідження 
характеристик 
ефективності 
екскаваторно-
автомобільних 
комплексів на 
кар'єрах Кривбасу/ 
Вісник КНУ – випуск 
47, Кривий Ріг 2018р. 
– С. 76-81.
9. Гірін І.В. 
Впровадження 
інформаційних 
технологій в процес 
управління міськими 
перевезеннями в 
Україні/ І.В. Гірін, В.І. 
Пахомов,
М.Г.Пристинський // 
Вісник КНУ – випуск 
48, Кривий Ріг 
2019р.– С. 99-105.
10. Гірін І.В. 
Обгрунтування 
найближчих 
перспектив вибору 
джерела енергії для 
автомобіля / І.В. Гірін, 
В.І. Пахомов / Вісник 
КНУ – випуск 49, 
Кривий Ріг 2019р.– С. 
14-20.
11. Гирин И.В. 
Статистическое 
моделирование 
системы ежедневного 
обслуживания 
автомобилей// Гирин 
И.В., В.И. Пахомов / 
Вісник КНУ – випуск 
49, Кривий Ріг 2019р. 
С. 75-80.
12. Hirin І.V. 
Justification of 
parameters and 
construction technology 
of open pit roads / S.V. 
Filatov, Hirin V.S., S.A. 
Zhukov, A.S. Filatov // 
Вісник Криворізького 
національного 
університету. – 2015. – 
Вип. 40. – С. 143-147.
13. Hirin І.V. Decrease 
of iron-
oretransportation cost 
price by supersize 



trucks at the expense of 
rolling coefficient 
reduction / S.V. Filatov, 
Hirin V.S., S.A. Zhukov, 
A.S. Filatov // 
Гірничий вісник : 
науково-технічний 
збірник. Кривий Ріг : 
ДВНЗ "КНУ" – 2015. – 
Вип. 99. – С. 104-107.
14. Гирин И.В. О 
перспективах и 
целесообразности 
использования 
экологически чистых 
видов автомобильных 
топлив в Украине / 
В.С. Гирин, И.В. 
Гирин // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 2015. – 
Вип. 43. – С. 57-62.

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
з дисципліни «Основи 
теорії транспортних 
процесів і систем» для 
студентів 
спеціальностей 274 
«Автомобільний 
транспорт» та 275.03 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» усіх 
форм навчання// І.В. 
Гірін. Криворізький 
національний 
університет – № 371, 
01.06. 2020р. - 30 с.
2.Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни «Основи 
теорій систем і 
управління» для 
студентів 
специальності 275.03 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» усіх 
форм навчання// І.В. 
Гірін, В.С. Гірін. 
Криворізький 
національний 
університет – № 17, 
09.11. 2020р. - 38 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Пасажирські 
перевезення» для 
студентів 
спеціальності 275.03 
"Транспортні 



технології 
(автомобільний 
транспорт)" усіх форм 
навчання. // І.В. Гірін, 
В.С. Гірін, ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет» – №75, 
19.12.2018р.– 26стор.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Гірін І.В.. 
Удосконалення схем 
кар'єрних вантажо-
підйомників / 
С.О.Жуков, Л.М. 
Коверніченко, І.В 
Гірін, В.С. Гірін // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», том 1, м. 
Кривий Ріг, ДВНЗ 
«КНУ», 2017 – С. 270.
2. Гірін І.В. 
Перспективи розвитку 
в Україні автомобілів 
з гибридним силовим 
агрегатом / І.В. Гірін, 
В.С. Гірін // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», том 1, м. 
Кривий Ріг, ДВНЗ 
«КНУ», 2017 — С. 271.
3. Гірін І.В. 
Оптимізаційні й 
економічні рішення 
експлуатації 
будівельно-
транспортної техніки / 
С.О. Жуков, В.С. Гірін, 
Л.М. Коверніченко, 
І.В Гірін // Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», том 1, м. 
Кривий Ріг, ДВНЗ 
«КНУ», 2017 – С. 272. 
4. Гірін І.В. Аналіз 
стану 
автотранспортних 
мостів Кривого Рогу / 
С.О. Жуков, В.С. Гірін, 
І.В Гірін // Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», том 1, м. 
Кривий Ріг, ДВНЗ 
«КНУ», 2017 – С. 273.
5. Гірін І.В.. Основні 
властивості та 
недоліки сучасних 
триботехнічних 



складових моторних 
мастил / І.В Гірін, В.С. 
Гірін // Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», том 1, м. 
Кривий Ріг, ДВНЗ 
«КНУ», 2017 – С. 274.
6. Гірін І.В. 
Визначення 
ефективності 
біодизельного палива 
для автомобілів / І.В. 
Гірін, В.С. Гірін // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», том 1, м. 
Кривий Ріг, ДВНЗ 
«КНУ», 2017 — С. 275.
7. Гірін І.В. 
Перспективи 
конверсійного 
переозброєння 
технологічних 
комплексів кар'єрів / 
С.О. Жуков, В.С. Гірін, 
І.В Гірін // Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», том 1, м. 
Кривий Ріг, ДВНЗ 
«КНУ», 2017 – С. 276. 
8. Hirin І.V. Aspects of 
the development of 
electric vehicles in 
Ukraine / І.V. Hirin, 
V.S. Hirin // 
Матеріали 
всеукраїнської НТК 
«Шляхи вирішення 
проблем експлуатації 
спеціалізованих 
автотранспортних 
засобів», м. Кривий 
Ріг, ДВНЗ «КНУ», 
2017 – С. 9-11.
9. Гірін І.В. 
Перспективи 
використання в 
Україні менш 
токсичних 
автомобільних палив 
/ В.С. Гірін, І.В Гірін 
// Матеріали 
всеукраїнської НТК 
«Шляхи вирішення 
проблем експлуатації 
спеціалізованих 
автотранспортних 
засобів», м. Кривий 
Ріг, ДВНЗ «КНУ», 
2017 – С. 6-9.
10. Гірін І.В. Шляхи 
підвищення 
продуктивності та 
ефективності 
автомобільного 
транспорту на 
глибоких кар'єрах 
України / І.В Гірін // 
Міжнародна науково-
технічна Інтернет-
конференція 
«Інноваційний 



розвиток 
гірничовидобувної 
галузі», Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ»,2017 – 
С. 315
11. Hirin І.V. Research 
of dynamics of 
development of electric 
car in the world and on 
the Ukrainian market / 
І.V. Hirin // Збірник 
матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної Інтернет-
конференції 
«Інноваційні 
технології розвитку та 
ефективності 
функціонування 
автомобільного 
транспорту», 
Кропивницький, 
ЦУНТУ, 2018 – С. 42-
46
12. Гірін І.В. Основні 
властивості та 
недоліки сучасних 
триботехнічних 
складових моторних 
мастил / І.В. Гірін, 
В.С. Гірін // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», том 2, м. 
Кривий Ріг, «КНУ», 
2019 — С. 27.
13. Гірін І.В. Вплив 
розвитку електрокарів 
на екологію та 
енергетичний ринок 
світу // Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», том 2, м. 
Кривий Ріг, КНУ, 
2019р. - с.28.
14. Гірін І.В. 
Нестабільність цінової 
політики 
користування 
зарядними точками 
електрокарів – 
проблема на шляху їх 
розвитку в Україні // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», том 2, м. 
Кривий Ріг, КНУ, 2019 
р. - с. 30.
15. Гірін І.В. 
Поліпшення динаміки 
показників 
продуктивності 
роботи 
великовантажного 
автомобільного 
транспорту на 
глибоких кар'єрах // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 



суспільства», том 2, м. 
Кривий Ріг, КНУ, 2019 
р.- с. 29.
16. Гірін І.В. 
Напрямки 
підвищення рівня 
конструктивної 
безпеки сучасних 
електрокарів // 
Матеріали XIV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
"Транспортна безпека: 
правові та 
організаційні 
аспекти", Кривий Ріг, 
Донецький 
юридичний інститут 
МВС України, 2019 р. - 
с. 85-88.
17. Hirin I. 
Tribotechnical 
components of modern 
engine oils - advantages 
and disadvantages / 
Hirin I., Hirin V., 
Tyshenko V. // 
Матеріали 
міжнародної НТК 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», м. 
Кривий Ріг, КНУ, 
2020 р. - с.173 .
18. Гірін І.В. 
Напрямки 
підвищення рівня 
безпеки на 
автомобільному 
транспорті при 
здійсненні 
пасажирських 
перевезень / Гірін І.В., 
Гірін В.С., 
Монастирський Ю.А. 
// Матеріали 
міжнародної НТК 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», м. 
Кривий Ріг, КНУ, 
2020 р. - с. 178.
19. Гірін І.В. 
Ефективність 
експлуатації 
електромобілів в 
кліматичних умовах 
України / Гірін І.В., 
Пахомов В.І. // 
Матеріали 
міжнародної НТК 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», м. 
Кривий Ріг, КНУ, 
2020 р. - с. 177.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Тимчасова робоча 
комісія з питань 
оптимізації міської 
маршрутної мережі 
пасажирського 
транспорту м. Кривий 
Ріг. (2012-2018р), 
Розпорядження 
міської ради № 192-р 
20.08.12.



178068 Гірін 
Вячеслав 
Станіславов
ич

професор, 
Основне 
місце 
роботи

механічної 
інженерії та 
транспорту

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпродзержи
нський 

державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

090258 
Автомобілі та 
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Диплом 
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Диплом 
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виданий 
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Атестат 

професора ПP 
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виданий 
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20 Пасажирські 
перевезення

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Hirin V.S. 
Justification of 
parameters and 
construction technology 
of open pit roads / S.V. 
Filatov, Hirin І.V., S.A. 
Zhukov, A.S. Filatov // 
Вісник Криворізького 
національного 
університету. – 2015. – 
Вип. 40. – С. 143-147.
2. Hirin V.S. Decrease 
of iron-
oretransportation cost 
price by supersize 
trucks at the expense of 
rolling coefficient 
reduction / S.V. Filatov, 
Hirin І.V., S.A. Zhukov, 
A.S. Filatov // 
Гірничий вісник : 
науково-технічний 
збірник. Кривий Ріг : 
ДВНЗ "КНУ" – 2015. – 
Вип. 99. – С. 104-107.
3. Гирин В.С. О 
перспективах и 
целесообразности 
использования 
экологически чистых 
видов автомобильных 
топлив в Украине / 
В.С. Гирин, И.В. 
Гирин // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 2015. – 
Вип. 43. – С. 57-62.
4. Гірін В.С. 
Максимізація 
відповідності 
зовнішніх та 
внутрішніх факторів 
руху 
великовантажних 
кар’єрних 
автосамоскидів як 
метод оптимізації їх 
роботи / С.В. Філатов, 
І.В. Гірін, С.О. Жуков 
// Гірничий вісник : 
науково-технічний 
збірник. Кривий Ріг : 
ДВНЗ "КНУ" – 2016. – 
Вип. 101. – С. 24-28.
5. Гірін В.С. Сучасний 
стан 
електромобільного 
транспорту та його 
перспективи в Україні 
/ І.В. Гірін // 
Гірничий вісник : 
науково-технічний 
збірник. Кривий Ріг : 
ДВНЗ "КНУ" – 2017. – 
Вип. 102. – С. 21-26.;
6. Гірін В.С. Аналіз 
сучасного стану 



безпеки та 
комфортності 
пасажирських 
автоперевезень в 
Україні/ В.С. Гірін, І.В. 
Гірін // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 2017. – 
Вип. 45. – С. 114-117.
7. Гирин В.С. 
Моделирование 
технологических 
процессов сервисного 
центра карьерных 
самосвалов с 
использованием 
программы 
ANYLOGIC) / В.И. 
Пахомов, И.В. Гирин, 
В.С. Гирин // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 2020. 
– Вип. 50. – С. 131-138.
8.  Гірін В.С. 
Дослідження та 
розробка заходів, 
спрямованих на 
зниження токсичності 
викидів промислового 
автотранспорту / В.І. 
Пахомов, І.В. Гірін, 
В.С. Гірін // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 2020. 
– Вип. 50. – С.73-78
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
Член редакційної 
колегії наукового 
фахового видання 
України «Вісник 
Криворізького 
національного 
університету»
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-



наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
Завідувач кафедри 
автомобільного 
транспорту ДВНЗ 
«КНУ» у період 2003-
2014 р.р.
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
1. Член постійної 
спеціалізованої ради Д 
090.052.02 при ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет».
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Пасажирські 
перевезення» для 
студентів 
специальностей 274 
«Автомобільний 
транспорт» та 275.03 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» усіх 
форм навчання// І.В. 
Гірін, Ю.А. 
Монастирський, В.С. 
Гірін / Криворізький 
національний 
університет – № 265, 
27.09. 2019р - 39 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
контрольних робіт з 
дисципліни 
«Спецавтотранспортні 
засоби» для студентів 
спеціальності 274 
"Автомобільний 
транспорт" усіх форм 
навчання. // І.В. Гірін, 
В.С. Гірін / ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет» – №71, 
13.12. 2018р - 10 с.
3. Методичні вказівки 



до виконання курсової 
роботи
 з дисципліни 
«Пасажирські 
перевезення» для 
студентів 
спеціальності 275.03 
"Транспортні 
технології 
(автомобільний 
транспорт)" усіх форм 
навчання. // І.В. Гірін, 
В.С. Гірін / ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет» – №75, 
19.12.2018р - 26 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Гірін В.С. Основні 
властивості та 
недоліки сучасних 
триботехнічних 
складових моторних 
мастил / І.В. Гірін // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: ДВНЗ "КНУ" – 
2017. – том 1. – С. 274.
2. Гірін В.С. 
Визначення 
ефективності 
біодизельного палива 
для автомобілів / І.В. 
Гірін // Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: ДВНЗ "КНУ" – 
2017. – том 1. – С. 275.
3. Hirin V.S. Aspects of 
the development of 
electric vehicles in 
Ukraine / І.V. Hirin // 
Матеріали 
всеукраїнської НТК 
«Шляхи вирішення 
проблем експлуатації 
спеціалізованих 
автотранспортних 
засобів», Кривий Ріг: 
ДВНЗ "КНУ" – 2017. – 
С. 9-11. 4. Гірін В.С. 
Перспективи 
використання в 
Україні менш 
токсичних 
автомобільних палив 
/ І.В. Гірін // 
Матеріали 
всеукраїнської НТК 
«Шляхи вирішення 
проблем експлуатації 
спеціалізованих 
автотранспортних 
засобів», Кривий Ріг: 
ДВНЗ "КНУ" – 2017. – 



С. 6-9.
5. Гірін В.С. Шляхи 
підвищення 
продуктивності та 
ефективності 
автомобільного 
транспорту на 
глибоких кар'єрах 
України/ І.В. Гірін // 
Міжнародна науково-
технічна Інтернет-
конференція 
«Інноваційний 
розвиток 
гірничовидобувної 
галузі», Кривий Ріг: 
ДВНЗ "КНУ" – 2017. – 
С. 10-13.

178068 Гірін 
Вячеслав 
Станіславов
ич

професор, 
Основне 
місце 
роботи

механічної 
інженерії та 
транспорту

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпродзержи
нський 

державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

090258 
Автомобілі та 
автомобільне 
господарство, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 000605, 

виданий 
12.05.1999, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 012878, 
виданий 

22.10.1976, 
Атестат 

професора ПP 
001387, 
виданий 

18.04.2002

20 Основи теорії 
транспортних 
процесів і 
систем

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Hirin V.S. 
Justification of 
parameters and 
construction technology 
of open pit roads / S.V. 
Filatov, Hirin І.V., S.A. 
Zhukov, A.S. Filatov // 
Вісник Криворізького 
національного 
університету. – 2015. – 
Вип. 40. – С. 143-147.
2. Hirin V.S. Decrease 
of iron-
oretransportation cost 
price by supersize 
trucks at the expense of 
rolling coefficient 
reduction / S.V. Filatov, 
Hirin І.V., S.A. Zhukov, 
A.S. Filatov // 
Гірничий вісник : 
науково-технічний 
збірник. Кривий Ріг : 
ДВНЗ "КНУ" – 2015. – 
Вип. 99. – С. 104-107.
3. Гирин В.С. О 
перспективах и 
целесообразности 
использования 
экологически чистых 
видов автомобильных 
топлив в Украине / 
В.С. Гирин, И.В. 
Гирин // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 2015. – 
Вип. 43. – С. 57-62.
4. Гірін В.С. 
Максимізація 
відповідності 
зовнішніх та 
внутрішніх факторів 
руху 
великовантажних 
кар’єрних 
автосамоскидів як 
метод оптимізації їх 
роботи / С.В. Філатов, 
І.В. Гірін, С.О. Жуков 
// Гірничий вісник : 
науково-технічний 



збірник. Кривий Ріг : 
ДВНЗ "КНУ" – 2016. – 
Вип. 101. – С. 24-28.
5. Гірін В.С. Сучасний 
стан 
електромобільного 
транспорту та його 
перспективи в Україні 
/ І.В. Гірін // 
Гірничий вісник : 
науково-технічний 
збірник. Кривий Ріг : 
ДВНЗ "КНУ" – 2017. – 
Вип. 102. – С. 21-26.;
6. Гірін В.С. Аналіз 
сучасного стану 
безпеки та 
комфортності 
пасажирських 
автоперевезень в 
Україні/ В.С. Гірін, І.В. 
Гірін // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 2017. – 
Вип. 45. – С. 114-117.
7. Гирин В.С. 
Моделирование 
технологических 
процессов сервисного 
центра карьерных 
самосвалов с 
использованием 
программы 
ANYLOGIC) / В.И. 
Пахомов, И.В. Гирин, 
В.С. Гирин // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 2020. 
– Вип. 50. – С. 131-138.
8.  Гірін В.С. 
Дослідження та 
розробка заходів, 
спрямованих на 
зниження токсичності 
викидів промислового 
автотранспорту / В.І. 
Пахомов, І.В. Гірін, 
В.С. Гірін // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. – 2020. 
– Вип. 50. – С.73-78
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
Член редакційної 
колегії наукового 
фахового видання 
України «Вісник 
Криворізького 
національного 
університету»
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 



керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
Завідувач кафедри 
автомобільного 
транспорту ДВНЗ 
«КНУ» у період 2003-
2014 р.р.
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
1. Член постійної 
спеціалізованої ради Д 
090.052.02 при ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет».
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Пасажирські 
перевезення» для 
студентів 
специальностей 274 
«Автомобільний 
транспорт» та 275.03 
«Транспортні 
технології (на 
автомобільному 
транспорті)» усіх 
форм навчання// І.В. 
Гірін, Ю.А. 
Монастирський, В.С. 
Гірін / Криворізький 
національний 
університет – № 265, 
27.09. 2019р - 39 с.



2. Методичні вказівки 
до виконання 
контрольних робіт з 
дисципліни 
«Спецавтотранспортні 
засоби» для студентів 
спеціальності 274 
"Автомобільний 
транспорт" усіх форм 
навчання. // І.В. Гірін, 
В.С. Гірін / ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет» – №71, 
13.12. 2018р - 10 с.
3. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи
 з дисципліни 
«Пасажирські 
перевезення» для 
студентів 
спеціальності 275.03 
"Транспортні 
технології 
(автомобільний 
транспорт)" усіх форм 
навчання. // І.В. Гірін, 
В.С. Гірін / ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет» – №75, 
19.12.2018р - 26 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Гірін В.С. Основні 
властивості та 
недоліки сучасних 
триботехнічних 
складових моторних 
мастил / І.В. Гірін // 
Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: ДВНЗ "КНУ" – 
2017. – том 1. – С. 274.
2. Гірін В.С. 
Визначення 
ефективності 
біодизельного палива 
для автомобілів / І.В. 
Гірін // Матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: ДВНЗ "КНУ" – 
2017. – том 1. – С. 275.
3. Hirin V.S. Aspects of 
the development of 
electric vehicles in 
Ukraine / І.V. Hirin // 
Матеріали 
всеукраїнської НТК 
«Шляхи вирішення 
проблем експлуатації 
спеціалізованих 
автотранспортних 
засобів», Кривий Ріг: 



ДВНЗ "КНУ" – 2017. – 
С. 9-11. 4. Гірін В.С. 
Перспективи 
використання в 
Україні менш 
токсичних 
автомобільних палив 
/ І.В. Гірін // 
Матеріали 
всеукраїнської НТК 
«Шляхи вирішення 
проблем експлуатації 
спеціалізованих 
автотранспортних 
засобів», Кривий Ріг: 
ДВНЗ "КНУ" – 2017. – 
С. 6-9.
5. Гірін В.С. Шляхи 
підвищення 
продуктивності та 
ефективності 
автомобільного 
транспорту на 
глибоких кар'єрах 
України/ І.В. Гірін // 
Міжнародна науково-
технічна Інтернет-
конференція 
«Інноваційний 
розвиток 
гірничовидобувної 
галузі», Кривий Ріг: 
ДВНЗ "КНУ" – 2017. – 
С. 10-13.

211442 Максимов 
Сергій 
Володимиро
вич

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

механічної 
інженерії та 
транспорту

Диплом 
кандидата наук 

ЭK 028194, 
виданий 

26.04.1989

3 Основи 
економіки 
транспорту

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Максимов С.В. 
Обґрунтування 
адаптивної системи 
технічного 
обслуговування і 
ремонтів кар’єрних 
автосамо¬скидів у 
відповідності до 
техніко-економічних 
умов їх експлуатації / 
С.В. Максимов // 
Новітні шляхи 
створення, 
експлуатації, ремонту 
і сервісу автомобілів. - 
Миколаїв: ВНЗ 
«Міжнародний 
технологічний 
університет 
«Миколаївська 
політехніка», 2016, С. 
64-67.
2. Максимов С.В 
Оптимізація 
виробничої програми 
підприємств гірничо-
металургійного 
комплексу / С.В. 
Максимов, О.С. 
Максимова, Г.В. 
Темченко // 
Економічний аналіз: 
Збірник наукових 
праць / 
Тернопільський 



національний 
економічний 
університет. - 
Видавничо-
поліграфічний центр 
ТНЕУ (Економічна 
думка) 2015. – том 22. 
- №3.
3. Максимов С.В. 
Підвищення 
ефективності 
діяльності 
гірничозбагачувальни
х комбінатів шляхом 
оптимізації їх 
виробничої програми 
/ С.В. Максимов, О.А. 
Темченко, О.С. 
Максимова // Вісник 
Донбаської державної 
машинобудівної 
академії. – 
Краматорськ. – 2015. 
– №2(35). – С. 103–
110.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Максимов С.В. 
Ефективність 
ресурсного 
забезпечення 
виробничої програми 
гірничорудних 
підприємств. 
Монографія / С.В. 
Максимов, О.С. 
Максимова, Г.В. 
Темченко // Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2015. – 243 с.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Максимов С.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
індивідуальних робіт з 
дисципліни 
«Організація 
навантажувально-
розвантажувальних 
робіт» для студентів 
спеціальності 275.03 
«Транспортні 
технології 
(автомобільний 
транспорт)» денної та 
прискореної форми 
навчання / Максимов 
С.В. // Кривий Ріг.: 
ДВНЗ «КНУ», 2018.- 
32с. № 329 від 29 
травня 2018.
2. Максимов С.В. 
Методичні вказівки до 
підготовки та 
виконання 



практичних завдань з 
дисципліни 
«Організація 
навантажувально-
розвантажувальних 
робіт» для студентів 
спеціальності 275.03 
«Транспортні 
технології 
(автомобільний 
транспорт)» денної та 
прискореної форми 
навчання / Максимов 
С.В. // Кривий Ріг.: 
ДВНЗ «КНУ», 2018.- 
55с. № 325 від 29 
травня 2018.
3. Максимов С.В. 
Методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Управління 
виробничою 
діяльністю 
автотранспортного 
виробництва» для 
студентів 
спеціальності 274 
«Автомобілі та 
автомобільне 
господарство» денної 
та заочної форми 
навчання / Максимов 
С.В. // Кривий Ріг.: 
ДВНЗ «КНУ», 2018.- 
59с. № 327 від 29 
травня 2018.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п'яти публікацій
1. Максимов С.В. 
Обґрунтування 
методів встановлення 
періодичності 
технічного 
обслуговування і 
ремонтів кар’єрних 
самоскидів у 
відповідності до умов 
їх експлуатації // 
Сталий розвиток 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції. 
– Кривий Ріг. – т.1, 
2018. – с.117.; 2. 
Максимов С.В. 
Формування 
механізму 
підвищення рівня 
використання 
основних засобів на 
гірничо-видобувному 
підприємстві / 
Максимов С.В., 
Писарєва В.А. // 
Сталий розвиток 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції. 
– Кривий Ріг. – т.1, 
2017. – с.142.; 3. 



Максимов С.В. 
Обґрунтування умов 
ефективного 
використання 
оборотних коштів 
підприємства // 
Сталий розвиток 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції. 
– Кривий Ріг. – т.1, 
2017. – с.109.; 4. 
Максимов С.В. 
Формування дієвої 
системи 
матеріального 
стимулювання 
персоналу 
промислових 
підприємств // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції. 
– Кривий Ріг. – 2016. 
– том 1. – с.129.; 5. 
Максимов С.В. 
Дослідження впливу 
умов формування 
виробничої програми 
на ефективність 
діяльності 
підприємств гірничо-
металургійного 
комплексу / С.В. 
Максимов, І.М. 
Мігуцька // Сталий 
розвиток 
промисловості та 
суспільства: матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції. 
– Кривий Ріг. – 2015. 
– том 1. – с.46-47.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
Інженер-механік 
транспортної дільниці 
заводу «Рем.Гір.Маш» 
у період 1975 – 1980 
р.р.

212675 Сістук 
Володимир 
Олександров
ич

доцент, 
Суміщення

механічної 
інженерії та 
транспорту

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

090258 
Автомобілі та 
автомобільне 
господарство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023783, 
виданий 

23.09.2014, 
Атестат 

доцента AД 
002939, 
виданий 

15.10.2019

9 Методи та 
алгоритми 
прийняття 
рішень на 
транспорті

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Yurii Monastyrskiy, 
Volodymyr Sistuk, 
Volodymyr Potapenko, 
and Ivan Maksymenko. 
The sustainable future 
of open-pit trucks 
operation/ The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 



Environmental, 
Technological, Social 
and Economic. E3S 
Web of Conferences 
166, 07005 (2020) 
https://doi.org/10.1051
/e3sconf/20201660700
5
2.Sistuk Volodymyr, 
Monastyrskyi Yurii. 
Comparative study of 
VISSIM and HCM 
technique LOS 
determination as 
exemplified by T-shape 
and partial cloverleaf 
interchanges/ ICCPT: 
Current Problems of 
Transport: Proceedings 
of the 1st International 
Scientific Conference, 
May 28-29, 2019, 
Ternopil, Ukraine. pp. 
11–22.
3. Sistuk V.O. The 
wheeled vehicle forced 
additional turn 
analytical study. [ 
Електронний ресурс] / 
A. Pikilnyak, V. Sistuk / 
Periodica Polytechnica 
Mechanical 
Engineering– 2019. – 
63(3). – pp. 165–170.
4. Sistuk V. The 
analysis of mining 
conditions influence to 
operating time of dump 
trucks traction drive 
components 
[Електронний ресурс] 
/ A. V. Vesnin, V. O. 
Sistuk, A. O. 
Bogachevskiy // 
Metallurgical and 
Mining Industry.– 
2015.– №. 3. – Р. 268 – 
271.
5. Sistuk V.O. The 
industrial dust 
properties as a wear 
factor of pit trucks 
electric machines 
elements 
[Електронний ресурс] 
/ A. V. Vesnin, V. O. 
Sistuk, A. O. 
Bogachevskiy // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2015.–№ 3. – Р. 272 – 
275.
6. Sistuk V.O. 
Computer modeling 
usage for heat mass 
exchange inside mine 
dump-truck traction 
generator and electrical 
motor research 
[Електронний ресурс] 
/ A. V. Vesnin, V. O. 
Sistuk, A. O. 
Bogachevskiy // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2015.– № 3. – Р. 276 – 
278.
7. Sistuk V.O. 
Mathematical models 
analysis for the thermal 
state of mining trucks 



traction motors 
determining 
[Електронний ресурс] 
/ A. V. Vesnin, V. O. 
Sistuk, A. O. 
Bogachevskiy // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2015. – № 3. – Р.279 – 
282.
2) наявність не менш 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1.Систук В.А., 
Богачевский А.А., 
Шумский В.Ю. 
Возможности 
использования 
программы 
имитационного 
моделирования PTV 
VISSIM для 
подготовки 
специалистов по 
направлениям 
"Транспортные 
технологии" и 
"Автомобильный 
транспорт"/ 
Інформаційні 
технології і засоби 
навчання. – 2016. – Т. 
52, Вип. 2. – С. 93–107. 
– Режим доступу:  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/ITZN_2016_52_2_
11
2. Сістук В.О., 
Богачевський А.О., 
Сергієнко В. Ю., 
Анікіна К. О. 
Підвищення 
пішохідної безпеки на 
перехресті з 
обмеженою 
видимістю на основі 
імітаційного аналізу 
транспортних 
потоків/Збірник 
наукових праць 
Державного 
економіко-
технологічного 
університету 
транспорту 
Міністерства освіти і 
науки України: Серія 
«Транспортні системи 
і технології». – К.: 
ДЕТУТ, 2016. – Вип. 
28. – C. 215 –223.
3. Сістук В.О., 
Богачевський А.О., 
Троян О. В. 
Підвищення безпеки 
дорожнього руху на Т-
подібному перехресті 
з переходом в Х-
подібне у місті Кривий 
Ріг/ Науково-
технічний збірник 
“Вісник 
Національного 
транспортного 
університету”. Серія 
«Технічні науки». 
Науково-технічний 



збірник. – К.: НТУ, 
2016. – Вип. 1 (34).– С. 
447–454.
4. Сістук В.О., 
Богачевський 
А.О.,Анікіна К. О. 
Аналіз виникнення 
заторів на 
нерегульованому 
перехресті у місті 
Кривий Ріг/ Харьк. 
нац. автомоб.-дор. ун-
т – Харьков : ХНАДУ, 
2016. – Вып. 72. – C. 
49–52.
5. Сістук В.О. Аналіз 
напружено‐
деформованого стану 
лакового покриття 
якірної обмотки 
тягового 
електродвигуна 
промислового 
автотранспорту / 
Матеріали 
міжнародної 
конференції: «Сучасні 
інноваційні технології 
підготовки 
інженерних кадрів 
для гірничої 
промисловості і 
транспорту 2016». – 
Дніпро: ДВНЗ 
«Національний 
гірничий 
університет», 2016. – 
С. 154–161.
6.Сістук В.О. 
Удосконалення 
методики розрахунку 
норм витрат 
моторного мастила// 
Вісник 
двигунобудування. – 
Запоріжжжя: ЗНТУ, 
2017. – №1. – С. 7–11.
7.Сістук В.О. Аналіз 
втоми ізоляції якірної 
обмотки тягового 
двигуна кар`єрного 
самоскида у 
середовищі Solidworks 
Simulation / А.В. 
Веснін, В.О. Сістук, 
А.О. Богачевський // 
Матеріали 
міжнародної 
конференції: «Сучасні 
інноваційні технології 
підготовки 
інженерних кадрів 
для гірничої 
промисловості і 
транспорту 2017». – 
Дніпро: ДВНЗ 
«Національний 
гірничий 
університет», 2017. – 
С. 179–188.
8. Cістук В.О. 
Удосконалення 
організації 
пішохідного руху із 
застосуванням методу 
мікроімітаційного 
моделювання / Вісник 
Національного 
транспортного 
університету. – 2018. – 
№ 1. – С. 307–314. – 



Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Vntu_2018_1_35
9. Математичні моделі 
функціонування 
підприємств 
технічного сервісу 
кар’єрних 
автосамоскидів / 
Монастирський Ю.А., 
Бондар І.В., Сістук 
В.О. // Сучасні 
технології в 
машинобудуванні та 
транспорті. Науковий 
журнал.- Луцьк: 
Луцький НТУ, 2019.- 
№ 2 (13). – с. 124 – 
130.
5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”
Член робої групи та 
відповідальний за 
забезпечення якості 
від Криворізького 
національного 
університету у 
міжнародному 
Єразмус + проєкті з 
розвитку потенціалу 
вищої освіти (CBHE) 
KA2  “Development of 
practically-oriented 
student-centred 
education in the field of 
modelling of Cyber-
Physical Systems” 
CybPhys” з 2019 р.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Науковий керівник 
НДР: «Комплексний 
підхід щодо 
підвищення 
соціально-
економічної безпеки 
транспортної системи 
міста Кривого Рогу», 
№ ДР 
0116U001843(2016- 
2018 р.).
 2. Відповідальний 
виконавець НДР: 
«Надання послуг 
щодо розробки 
раціонального 
варіанту міської 
маршрутної мережі 
пасажирського 
транспорту для 



використання 
транспортних засобів 
великої 
пасажиромісткості з 
урахуванням 
зменшення 
дублювання 
маршрутів 
пасажирського 
транспорту», № ДР 
57-94-17 (2017 р.).
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) 
закладуосвіти/інститу
ту/факультету/відділе
ння (наукової 
установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Виконуючий обовязки 
декана транспортного 
факультету з квітня 
2019.
Голова вченої ради 
транспортного 
факультету.
11) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена 
спеціалізованої вченої 
ради:
Офіційний опонент 
при захисту дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук 
Жилінкова 
Олександра 
Олександровича на 
тему: «Підвищення 
ефективності 
використання 
великовантажних 
автопоїздів на 
зовнішніх 
перевезеннях 
металопродукції», 
спеціальності:  
05.22.12 – 
промисловий 
транспорт. 
Спеціалізована вчена 
рада Д08.820.01, 
Дніпровський 
національний 
університет 
залізничного 



транспорту імені 
академіка В.Лазаряна, 
30.06.2016 р.
Офіційний опонент 
при захисту дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук 
Дженчако Вадима 
Георгійовича на тему: 
«Підвищення 
ефективності роботи 
транспортно-
вантажного 
комплексу 
промислового 
підприємства з 
вивантаження масової 
сировини у зимовий 
період», 
спеціальності:  
05.22.12 – 
промисловий 
транспорт. 
Спеціалізована вчена 
рада Д08.820.01, 
Дніпровський 
національний 
університет 
залізничного 
транспорту імені 
академіка В.Лазаряна, 
29.06.2017р.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1.Сістук В. О. Опорний 
конспект лекцій з 
дисципліни «Методи 
та алгоритми 
прийняття рішень на 
транспорті» для 
студентів 
спеціальності 275 – 
транспортні технології 
(за видами 
транспорту) [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. –
71 с. №282 від 
23.04.2018.
2.Сістук В. О. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
дисципліни «Методи 
та алгоритми 
прийняття рішень на 
транспорті» для 
студентів 
спеціальності 275 – 
транспортні технології 
(за видами 
транспорту) [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
с. №281 від 
23.04.2018.
4. Сістук В. О. 
Опорний конспект 
лекцій з дисципліни 
«Методи системного 



аналізу в 
транспортних 
задачах» для 
студентів 
спеціальності 275 – 
транспортні технології 
(за видами 
транспорту) [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. –
71 с. № 280 від 
23.04.2018.
5. Сістук В. О. 
Методичні вказівки до 
лабораторних 
(практичних) занять з 
дисципліни «Методи 
системного аналізу в 
транспортних 
задачах» для 
студентів 
спеціальності 275 – 
транспортні технології 
(за видами 
транспорту) [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. –
74 с.
6. Сістук В. О. 
Опорний конспект 
лекцій з дисципліни 
«Сучасні 
інформаційні 
технології на 
транспорті» для 
студентів 
спеціальності 274 
«Автомобільний 
транспорт» всіх форм 
навчання [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. –
51 с. №279 від 
19.04.2018.
7.Сістук В. О. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
дисципліни «Сучасні 
інформаційні 
технології на 
транспорті» для 
студентів 
спеціальності 274 
«Автомобільний 
транспорт» всіх форм 
навчання [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. –
54 с. № 278 від 
19.04.2018.
8.Сістук В. О. Опорний 
конспект лекцій з 
дисципліни «Сучасні 
інформаційні 
комп’ютерні 
технології на 
транспорті» для 
студентів 
спеціальності 275 – 
транспортні технології 
(за видами 
транспорту) всіх форм 
навчання [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. –
38 с. №266 від 
18.04.2018.
9.Сістук В. О. 
Макроаналітичне 
моделювання 
транспортних потоків  



за допомогою 
програми PTV VISUM. 
Методичні вказівки до 
лабораторних занять з 
дисципліни «Сучасні 
інформаційні 
комп’ютерні 
технології на 
транспорті» для 
студентів 
спеціальності 275 – 
транспортні технології 
(за видами 
транспорту) [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. –
26 с. № 265 від 
18.04.2018.
10.Сістук В. О. 
Мікроімітаційне 
моделювання 
транспортних 
розв’язок за 
допомогою програми 
PTV VISSIM. 
Методичні вказівки до 
лабораторних занять з 
дисципліни «Сучасні 
інформаційні 
комп’ютерні 
технології на 
транспорті» для 
студентів 
спеціальності 275 – 
транспортні технології 
(за видами 
транспорту) [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
25с. № 265 від 
18.04.2018.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Параолімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубку 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди  
України з видів 



спорту:
1.Божков О.С. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Автомобільний 
транспорт» напрям 
«Автомобільна 
електроніка» на базі 
Харківського 
національного 
автомобіле-
дорожнього 
університету (10 
квітня 2019), наукова 
робота на тему 
««Примусове 
управління поворотом 
кар’єрного самоскида 
з трансмісією змінно-
змінного струму для 
роботи в умовах 
глибоких кар’єрів».» - 
3 місце.
2.Могилевский А.С. 
Международний 
конкурс научных 
работ и творческих 
проектов студентов и 
магистрантов по 
использованию ИКТ 
на базе 
Карагандинского 
государственного 
університета имени 
академика 
Е.А.Букетова, научная 
работа на тему 
«Исследование 
транспортной сети на 
основе определения 
LOS методом 
микроимитационного 
моделирования в 
VISSIM» – 1 место.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Сістук В.О. 
Дослідження 
небезпечних ділянок 
транспортної мережі 
для підвищення 
безпеки дорожнього 
руху у місті Кривий 
Ріг. Безпека на дорозі: 
матеріали круглого 
столу (в авторській 
редакції). – Кривий 
Ріг, 2018. С.150 –152.; 
2. Сістук В.О. 
Актуальність 
розробки методичних 
рекомендацій щодо 
використання 
програм моделювання 
транспортних потоків 
для вирішення питань 
підвищення безпеки 
руху / В.О. Сістук // 
Безпека дорожнього 
руху: правові та 
організаційні аспекти: 



матеріали ХІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (в 
авторській редакції). – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
203 –206.; 
3. Сістук В.О. 
Методика мінімізації 
соціально-
економічних втрат від 
дорожньо-
транспортних пригод/ 
В.О. Сістук // Збірник 
матеріалів круглого 
столу «Актуальні 
проблеми 
вдосконалення 
нормативно-
правового 
забезпечення безпеки 
дорожнього руху». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
108 –112.; 
4. Sistuk V.O. 
Microscopic simulation 
of road traffic 
congestions at T- and 
X-intersections / V. O. 
Sistuk // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: Кривий 
Ріг. – КНУ, 2017. – 
Вип. 45. – С. 109 – 113.;  
5. Сістук В.О. 
Підвищення 
пропускної здатності 
перехрестя 
магістральної та 
об'їзної вулиць з 
регульованим рухом / 
В.О. Систук, А.О. 
Богачевский // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: Кривий 
Ріг. – КНУ, 2017. – 
Вип. 44.– С. 151 – 156.
6. Sistuk V.O. The use 
of VISSIM road traffic 
microsimulation with 
SSAM/HCM-
techniques in an 
interdisciplinary 
education / Proceedings 
of the XV International 
Conference «Strategy of 
Quality in Industry and 
Education» (June 3-6, 
2019,Varna, 
Bulgaria).pp. 438 – 
442.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Член робочої групі на 
базі ДП 
«ДерждорНДІ» з 
питань впровадження 
транспортного 
моделювання та 
планування при 
проектуванні 
будівництва 
автомобільних доріг в 
Україні.
Склад робочої групи з 
напрацювань 
пропозицій щодо 



транспортного 
моделювання при 
оцінці та 
обгрунтуванні вибору 
проектних рішень у 
сфері стратегічного 
планування та 
розвитку транспортної 
інфраструктури на 
базі ДП 
"ДерждорНДІ" від 
17.07.2020 згідно 
наказу №29

212675 Сістук 
Володимир 
Олександров
ич

доцент, 
Суміщення

механічної 
інженерії та 
транспорту

Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

090258 
Автомобілі та 
автомобільне 
господарство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023783, 
виданий 

23.09.2014, 
Атестат 

доцента AД 
002939, 
виданий 

15.10.2019

9 Методи 
системного 
аналізу в 
транспортних 
задачах

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Yurii Monastyrskiy, 
Volodymyr Sistuk, 
Volodymyr Potapenko, 
and Ivan Maksymenko. 
The sustainable future 
of open-pit trucks 
operation/ The 
International 
Conference on 
Sustainable Futures: 
Environmental, 
Technological, Social 
and Economic. E3S 
Web of Conferences 
166, 07005 (2020) 
https://doi.org/10.1051
/e3sconf/20201660700
5
2.Sistuk Volodymyr, 
Monastyrskyi Yurii. 
Comparative study of 
VISSIM and HCM 
technique LOS 
determination as 
exemplified by T-shape 
and partial cloverleaf 
interchanges/ ICCPT: 
Current Problems of 
Transport: Proceedings 
of the 1st International 
Scientific Conference, 
May 28-29, 2019, 
Ternopil, Ukraine. pp. 
11–22.
3. Sistuk V.O. The 
wheeled vehicle forced 
additional turn 
analytical study. [ 
Електронний ресурс] / 
A. Pikilnyak, V. Sistuk / 
Periodica Polytechnica 
Mechanical 
Engineering– 2019. – 
63(3). – pp. 165–170.
4. Sistuk V. The 
analysis of mining 
conditions influence to 
operating time of dump 
trucks traction drive 
components 
[Електронний ресурс] 
/ A. V. Vesnin, V. O. 



Sistuk, A. O. 
Bogachevskiy // 
Metallurgical and 
Mining Industry.– 
2015.– №. 3. – Р. 268 – 
271.
5. Sistuk V.O. The 
industrial dust 
properties as a wear 
factor of pit trucks 
electric machines 
elements 
[Електронний ресурс] 
/ A. V. Vesnin, V. O. 
Sistuk, A. O. 
Bogachevskiy // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2015.–№ 3. – Р. 272 – 
275.
6. Sistuk V.O. 
Computer modeling 
usage for heat mass 
exchange inside mine 
dump-truck traction 
generator and electrical 
motor research 
[Електронний ресурс] 
/ A. V. Vesnin, V. O. 
Sistuk, A. O. 
Bogachevskiy // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2015.– № 3. – Р. 276 – 
278.
7. Sistuk V.O. 
Mathematical models 
analysis for the thermal 
state of mining trucks 
traction motors 
determining 
[Електронний ресурс] 
/ A. V. Vesnin, V. O. 
Sistuk, A. O. 
Bogachevskiy // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
2015. – № 3. – Р.279 – 
282.
2) наявність не менш 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1.Систук В.А., 
Богачевский А.А., 
Шумский В.Ю. 
Возможности 
использования 
программы 
имитационного 
моделирования PTV 
VISSIM для 
подготовки 
специалистов по 
направлениям 
"Транспортные 
технологии" и 
"Автомобильный 
транспорт"/ 
Інформаційні 
технології і засоби 
навчання. – 2016. – Т. 
52, Вип. 2. – С. 93–107. 
– Режим доступу:  
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/ITZN_2016_52_2_
11
2. Сістук В.О., 



Богачевський А.О., 
Сергієнко В. Ю., 
Анікіна К. О. 
Підвищення 
пішохідної безпеки на 
перехресті з 
обмеженою 
видимістю на основі 
імітаційного аналізу 
транспортних 
потоків/Збірник 
наукових праць 
Державного 
економіко-
технологічного 
університету 
транспорту 
Міністерства освіти і 
науки України: Серія 
«Транспортні системи 
і технології». – К.: 
ДЕТУТ, 2016. – Вип. 
28. – C. 215 –223.
3. Сістук В.О., 
Богачевський А.О., 
Троян О. В. 
Підвищення безпеки 
дорожнього руху на Т-
подібному перехресті 
з переходом в Х-
подібне у місті Кривий 
Ріг/ Науково-
технічний збірник 
“Вісник 
Національного 
транспортного 
університету”. Серія 
«Технічні науки». 
Науково-технічний 
збірник. – К.: НТУ, 
2016. – Вип. 1 (34).– С. 
447–454.
4. Сістук В.О., 
Богачевський 
А.О.,Анікіна К. О. 
Аналіз виникнення 
заторів на 
нерегульованому 
перехресті у місті 
Кривий Ріг/ Харьк. 
нац. автомоб.-дор. ун-
т – Харьков : ХНАДУ, 
2016. – Вып. 72. – C. 
49–52.
5. Сістук В.О. Аналіз 
напружено‐
деформованого стану 
лакового покриття 
якірної обмотки 
тягового 
електродвигуна 
промислового 
автотранспорту / 
Матеріали 
міжнародної 
конференції: «Сучасні 
інноваційні технології 
підготовки 
інженерних кадрів 
для гірничої 
промисловості і 
транспорту 2016». – 
Дніпро: ДВНЗ 
«Національний 
гірничий 
університет», 2016. – 
С. 154–161.
6.Сістук В.О. 
Удосконалення 
методики розрахунку 
норм витрат 



моторного мастила// 
Вісник 
двигунобудування. – 
Запоріжжжя: ЗНТУ, 
2017. – №1. – С. 7–11.
7.Сістук В.О. Аналіз 
втоми ізоляції якірної 
обмотки тягового 
двигуна кар`єрного 
самоскида у 
середовищі Solidworks 
Simulation / А.В. 
Веснін, В.О. Сістук, 
А.О. Богачевський // 
Матеріали 
міжнародної 
конференції: «Сучасні 
інноваційні технології 
підготовки 
інженерних кадрів 
для гірничої 
промисловості і 
транспорту 2017». – 
Дніпро: ДВНЗ 
«Національний 
гірничий 
університет», 2017. – 
С. 179–188.
8. Cістук В.О. 
Удосконалення 
організації 
пішохідного руху із 
застосуванням методу 
мікроімітаційного 
моделювання / Вісник 
Національного 
транспортного 
університету. – 2018. – 
№ 1. – С. 307–314. – 
Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Vntu_2018_1_35
9. Математичні моделі 
функціонування 
підприємств 
технічного сервісу 
кар’єрних 
автосамоскидів / 
Монастирський Ю.А., 
Бондар І.В., Сістук 
В.О. // Сучасні 
технології в 
машинобудуванні та 
транспорті. Науковий 
журнал.- Луцьк: 
Луцький НТУ, 2019.- 
№ 2 (13). – с. 124 – 
130.
5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”
Член робої групи та 
відповідальний за 
забезпечення якості 
від Криворізького 
національного 
університету у 
міжнародному 
Єразмус + проєкті з 
розвитку потенціалу 
вищої освіти (CBHE) 
KA2  “Development of 
practically-oriented 
student-centred 
education in the field of 



modelling of Cyber-
Physical Systems” 
CybPhys” з 2019 р.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
1. Науковий керівник 
НДР: «Комплексний 
підхід щодо 
підвищення 
соціально-
економічної безпеки 
транспортної системи 
міста Кривого Рогу», 
№ ДР 
0116U001843(2016- 
2018 р.).
 2. Відповідальний 
виконавець НДР: 
«Надання послуг 
щодо розробки 
раціонального 
варіанту міської 
маршрутної мережі 
пасажирського 
транспорту для 
використання 
транспортних засобів 
великої 
пасажиромісткості з 
урахуванням 
зменшення 
дублювання 
маршрутів 
пасажирського 
транспорту», № ДР 
57-94-17 (2017 р.).
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) 
закладуосвіти/інститу
ту/факультету/відділе
ння (наукової 
установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:



Виконуючий обовязки 
декана транспортного 
факультету з квітня 
2019.
Голова вченої ради 
транспортного 
факультету.
11) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена 
спеціалізованої вченої 
ради:
Офіційний опонент 
при захисту дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук 
Жилінкова 
Олександра 
Олександровича на 
тему: «Підвищення 
ефективності 
використання 
великовантажних 
автопоїздів на 
зовнішніх 
перевезеннях 
металопродукції», 
спеціальності:  
05.22.12 – 
промисловий 
транспорт. 
Спеціалізована вчена 
рада Д08.820.01, 
Дніпровський 
національний 
університет 
залізничного 
транспорту імені 
академіка В.Лазаряна, 
30.06.2016 р.
Офіційний опонент 
при захисту дисертації 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук 
Дженчако Вадима 
Георгійовича на тему: 
«Підвищення 
ефективності роботи 
транспортно-
вантажного 
комплексу 
промислового 
підприємства з 
вивантаження масової 
сировини у зимовий 
період», 
спеціальності:  
05.22.12 – 
промисловий 
транспорт. 
Спеціалізована вчена 
рада Д08.820.01, 
Дніпровський 
національний 
університет 
залізничного 
транспорту імені 
академіка В.Лазаряна, 
29.06.2017р.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м



етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1.Сістук В. О. Опорний 
конспект лекцій з 
дисципліни «Методи 
та алгоритми 
прийняття рішень на 
транспорті» для 
студентів 
спеціальності 275 – 
транспортні технології 
(за видами 
транспорту) [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. –
71 с. №282 від 
23.04.2018.
2.Сістук В. О. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
дисципліни «Методи 
та алгоритми 
прийняття рішень на 
транспорті» для 
студентів 
спеціальності 275 – 
транспортні технології 
(за видами 
транспорту) [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
с. №281 від 
23.04.2018.
4. Сістук В. О. 
Опорний конспект 
лекцій з дисципліни 
«Методи системного 
аналізу в 
транспортних 
задачах» для 
студентів 
спеціальності 275 – 
транспортні технології 
(за видами 
транспорту) [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. –
71 с. № 280 від 
23.04.2018.
5. Сістук В. О. 
Методичні вказівки до 
лабораторних 
(практичних) занять з 
дисципліни «Методи 
системного аналізу в 
транспортних 
задачах» для 
студентів 
спеціальності 275 – 
транспортні технології 
(за видами 
транспорту) [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. –
74 с.
6. Сістук В. О. 
Опорний конспект 
лекцій з дисципліни 
«Сучасні 
інформаційні 
технології на 
транспорті» для 
студентів 
спеціальності 274 
«Автомобільний 
транспорт» всіх форм 
навчання [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. –



51 с. №279 від 
19.04.2018.
7.Сістук В. О. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
дисципліни «Сучасні 
інформаційні 
технології на 
транспорті» для 
студентів 
спеціальності 274 
«Автомобільний 
транспорт» всіх форм 
навчання [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. –
54 с. № 278 від 
19.04.2018.
8.Сістук В. О. Опорний 
конспект лекцій з 
дисципліни «Сучасні 
інформаційні 
комп’ютерні 
технології на 
транспорті» для 
студентів 
спеціальності 275 – 
транспортні технології 
(за видами 
транспорту) всіх форм 
навчання [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. –
38 с. №266 від 
18.04.2018.
9.Сістук В. О. 
Макроаналітичне 
моделювання 
транспортних потоків  
за допомогою 
програми PTV VISUM. 
Методичні вказівки до 
лабораторних занять з 
дисципліни «Сучасні 
інформаційні 
комп’ютерні 
технології на 
транспорті» для 
студентів 
спеціальності 275 – 
транспортні технології 
(за видами 
транспорту) [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. –
26 с. № 265 від 
18.04.2018.
10.Сістук В. О. 
Мікроімітаційне 
моделювання 
транспортних 
розв’язок за 
допомогою програми 
PTV VISSIM. 
Методичні вказівки до 
лабораторних занять з 
дисципліни «Сучасні 
інформаційні 
комп’ютерні 
технології на 
транспорті» для 
студентів 
спеціальності 275 – 
транспортні технології 
(за видами 
транспорту) [В.О. 
Сістук]. – Кривий Ріг, 
ДВНЗ «КНУ», 2018. – 
25с. № 265 від 
18.04.2018.
14) керівництво 



студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Параолімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубку 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди  
України з видів 
спорту:
1.Божков О.С. 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Автомобільний 
транспорт» напрям 
«Автомобільна 
електроніка» на базі 
Харківського 
національного 
автомобіле-
дорожнього 
університету (10 
квітня 2019), наукова 
робота на тему 
««Примусове 
управління поворотом 
кар’єрного самоскида 
з трансмісією змінно-
змінного струму для 
роботи в умовах 
глибоких кар’єрів».» - 
3 місце.
2.Могилевский А.С. 
Международний 
конкурс научных 
работ и творческих 
проектов студентов и 
магистрантов по 
использованию ИКТ 
на базе 
Карагандинского 
государственного 
університета имени 
академика 
Е.А.Букетова, научная 
работа на тему 
«Исследование 
транспортной сети на 
основе определения 



LOS методом 
микроимитационного 
моделирования в 
VISSIM» – 1 место.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Сістук В.О. 
Дослідження 
небезпечних ділянок 
транспортної мережі 
для підвищення 
безпеки дорожнього 
руху у місті Кривий 
Ріг. Безпека на дорозі: 
матеріали круглого 
столу (в авторській 
редакції). – Кривий 
Ріг, 2018. С.150 –152.; 
2. Сістук В.О. 
Актуальність 
розробки методичних 
рекомендацій щодо 
використання 
програм моделювання 
транспортних потоків 
для вирішення питань 
підвищення безпеки 
руху / В.О. Сістук // 
Безпека дорожнього 
руху: правові та 
організаційні аспекти: 
матеріали ХІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (в 
авторській редакції). – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
203 –206.; 
3. Сістук В.О. 
Методика мінімізації 
соціально-
економічних втрат від 
дорожньо-
транспортних пригод/ 
В.О. Сістук // Збірник 
матеріалів круглого 
столу «Актуальні 
проблеми 
вдосконалення 
нормативно-
правового 
забезпечення безпеки 
дорожнього руху». – 
Кривий Ріг, 2017. – С. 
108 –112.; 
4. Sistuk V.O. 
Microscopic simulation 
of road traffic 
congestions at T- and 
X-intersections / V. O. 
Sistuk // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: Кривий 
Ріг. – КНУ, 2017. – 
Вип. 45. – С. 109 – 113.;  
5. Сістук В.О. 
Підвищення 
пропускної здатності 
перехрестя 
магістральної та 
об'їзної вулиць з 
регульованим рухом / 



В.О. Систук, А.О. 
Богачевский // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: Кривий 
Ріг. – КНУ, 2017. – 
Вип. 44.– С. 151 – 156.
6. Sistuk V.O. The use 
of VISSIM road traffic 
microsimulation with 
SSAM/HCM-
techniques in an 
interdisciplinary 
education / Proceedings 
of the XV International 
Conference «Strategy of 
Quality in Industry and 
Education» (June 3-6, 
2019,Varna, 
Bulgaria).pp. 438 – 
442.
16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Член робочої групі на 
базі ДП 
«ДерждорНДІ» з 
питань впровадження 
транспортного 
моделювання та 
планування при 
проектуванні 
будівництва 
автомобільних доріг в 
Україні.
Склад робочої групи з 
напрацювань 
пропозицій щодо 
транспортного 
моделювання при 
оцінці та 
обгрунтуванні вибору 
проектних рішень у 
сфері стратегічного 
планування та 
розвитку транспортної 
інфраструктури на 
базі ДП 
"ДерждорНДІ" від 
17.07.2020 згідно 
наказу №29

220737 Максимова 
Олена 
Сергіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

механічної 
інженерії та 
транспорту

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства, 
Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 

8 Маркетингова 
діяльність 
автотранспорт
ного 
виробництва

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
Темченко О. А. 
Сучасні тенденції 
зміни 
енерговитратності при 
виробництві 
залізорудної продукції 
/ О. А. Темченко, Г. В. 
Темченко, О. С. 
Максимова // 
Науковий вісник 
Національного 
гірничого 



заклад 
"Криворізький 
національний 
університет", 

рік закінчення: 
2019, 

спеціальність: 
274 

Автомобільний 
транспорт, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 051170, 
виданий 

28.04.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
033403, 
виданий 

25.01.2013

університету. – 
Дніпропетровськ. – 
2015. – №3.– С. 89-94.  
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Максимова О. С. 
Оптимізація 
виробничої програми 
підприємств гірничо-
металургійного 
комплексу  /  
О.С.Максимова, 
С.В.Максимов, 
Г.В.Темченко / 
Економічний аналіз: 
зб. наук. праць // 
Тернопільський 
національний 
економічний 
університет. – 
Тернопіль : 
Видавничо-
поліграфічний центр 
Тернопільського 
національного 
економічного 
університету 
«Економічна думка», 
2016. – Том 23. - №2. 
– С.93-101.
2. О.М.Бондарчук 
Оптимізація 
ефективності 
діяльності 
промислового 
підприємства гірничої 
галузі / 
О.М.Бондарчук, 
Г.В.Темченко, 
О.С.Максимова  // 
Економічний вісник 
НГУ, 2018. -  № 1(61). 
– С.89-102.
3. Максимова О. С. 
Особливості розвитку 
логістики в Україні на 
сучасному етапі /  
О.С.Максимова, 
Г.В.Темченко, 
О.М.Бондарчук / 
«Бізнес інформ». – 
2018. -  № 5. – С.421-
427.
4. Максимова О.С. 
Обґрунтування 
методів корегування 
періодичності 
технічного 
обслуговування і 
ремонтів кар’єрних 
самоскидів у 
відповідності до умов 
їх експлуатації / 
О.С.Максимова, 
С.В.Максимов // 
Вісник КНУ, -2018. - 
№ 46. – С.185-191.
5. Максимова О.С. 
Дослідження  
сутності, місця та ролі 
логістичної системи 
України в світі / 
О.С.Максимова, 
Г.В.Темченко, 
О.М.Бондарчук // 
Інфраструктура 



ринку: електронне 
науково-практичний 
журнал. –  Одеса: 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій, 2019. - 
випуск 33. -  С.96-102
6. Максимова О.С. 
Обґрунтування 
параметрів 
спеціалізованого 
підприємства з 
капітального ремонту 
двигунів кар’єрних 
самоскидів великої 
вантажопідйомності в 
умовах Кривбасу /  
О.С.Максимова, 
С.В.Максимов. - 
Держава та регіони 
Серія: Економіка та 
підприємництво, 2020 
- №3(114) ч. 1-с.111-
117.
7. Максимова О.С. 
Маркетингові 
дослідження в системі 
пасажирських 
перевезень /  
О.С.Максимова, 
С.В.Максимов. - Вчені 
записки ТНУ імені 
Вернадського. Серія: 
Економіка і 
управління, 2020. - 
№4. т. 31 (70). – с.54-
61
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Максимова О. С. 
Ефективність 
ресурсного 
забезпечення 
виробничої програми 
гірничорудних 
підприємств. 
Монографія / О. С. 
Максимова, С. 
В.Максимов, Г. 
В.Темченко. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2015. – 200 с.
2. Рекова Н. Ю. 
Забезпечення 
ефективного 
використання 
енергоресурсів на 
гірничорудних 
підприємствах / Н. 
Ю.Рекова, Г. 
В.Темченко, О. 
С.Максимова. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2015. – 
200 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:



1. Максимова О. С. 
Проблеми 
формування 
трудового потенціалу 
на підприємствах 
гірничорудної 
промисловості // 
Сталий розвиток 
промисловості та 
суспільства: міжнар. 
науково-технічна 
конференція. – Том.1. 
– Кривий Ріг : 
Видавничий центр 
КТУ, 2015.Том.1.- 119.
2. Максимова О. С. 
Обґрунтування шляхів 
підвищення 
ефективності 
використання 
оборотних активів 
підприємств ГМК // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: міжнар. 
науково-технічна 
конференція. – 
Том.1.–Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КТУ, 2016. – С. 128.
3. Максимова О. С. 
Формування 
організаційно-
економічного 
механізму 
стратегічного 
управління на 
гірничозбагачувальни
х  підприємствах // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: міжнар. 
науково-технічна 
конференція. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КТУ, 2017. – С. 119.
4. Максимова О. С. 
Місце та роль 
логістичного сервісу в 
системі управління 
промисловим 
підприємством // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: міжнар. 
науково-технічна 
конференція. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КТУ, 2019. – Том 1. – 
С. 123.
5. Максимова О. С. 
Методика оптимізації 
ремонтних циклів 
кар’єрних самоскидів 
на основі дослідження 
надійності їх роботи 
// Розвиток 
промисловості та 
суспільства: міжнар. 
науково-технічна 
конференція. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КТУ, 2019. – Том 1. – 
С. 181.
6. Максимова О. С. 
Параметри 
спеціалізованого 
підприємства з 



ремонту двигунів 
кар’єрних самоскидів 
// Проблеми 
енергозбереження та 
механізації в гірничо-
металургійному 
комплексі: міжн. 
наук.-техн. конф. 
молодих вчених і 
студенті. – Кривий Ріг: 
КНУ, 2019 – С.324.

166956 Саітгареєв 
Наіль 
Хабібзадінов
ич

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
кандидата наук 

TH 029498, 
виданий 

30.05.1979, 
Атестат 

доцента ДЦ 
087378, 
виданий 

12.02.1986

40 Комп’ютерна 
техніка та 
програмування

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Алгоритмізація 
обчислювальних 
процесів : навч. посіб. 
// Н. Х. Саітгареєв [та 
ін.]. – Кривий Ріг: 
Видавець ФО-П 
Чернявський Д. О. – 
2018. – 380 с.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Робота в якості 
відповідального 
виконавця науково-
дослідної теми НР/П-
65-16 «Дослідження 
технологій отримання 
ливарних сплавів з 
особливими 
властивостями».
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Саітгареєв Н. Х. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Штучний інтелект» 
розділу 
«Розпізнавання 
образів і системи 
комп’ютерного зору» 
для студентів всіх 
форм навчання зі 
спеціальності 121 
«Інженерія 



програмного 
забезпечення» / 
ДВНЗ «КНУ» ; 
[уклад.: Н. Х. 
Саітгареєв, І. О. 
Доценко, Н. Н. 
Шаповалова]. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ». – 2018. 
– 50 с.
2. Саітгареєв Н. Х. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Штучний інтелект» 
розділ «Методи і 
моделі машинного 
навчання» для 
студентів всіх форм 
навчання зі 
спеціальності 121 
«Інженерія 
програмного 
забезпечення» / 
ДВНЗ «КНУ» ; 
[уклад.: Н. Х. 
Саітгареєв, І. О. 
Доценко, Н. Н. 
Шаповалова]. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ». – 2018. 
– 67 с.
3. Саітгареєв Н. Х. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Штучний інтелект» 
розділ «Штучні 
нейронні мережі» для 
студентів всіх форм 
навчання зі 
спеціальності 121 
«Інженерія 
програмного 
забезпечення» / 
ДВНЗ «КНУ» ; 
[уклад.: Н. Х. 
Саітгареєв, І. О. 
Доценко, Н. Н. 
Шаповалова]. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ». – 2018. 
– 52 с.
4. Саітгареєв Н. Х. 
Числові методи 
розв’язання 
стаціонарних 
крайових задач 
теплопровідності: 
методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Математичні методи 
та моделі в 
розрахунках на ЕОМ» 
для студентів усіх 
форм навчання 
напряму підготовки 
«Теплоенергетика» / 
ДВНЗ «КНУ» ; [уклад. 
Н. Х. Саітгареєв]. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2016. – 
30 с.



5. Саітгареєв Н. Х. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт за 
темою «Алгоритмічні 
структури» з 
дисциплін 
«Інформатика», 
«Інформатика та 
програмування», 
«Комп'ютерна техніка 
та програмування», 
«Інформаційні 
технології» для 
студентів всіх форм 
навчання за 
напрямами: 6.080101 
– Геодезія, 
картографія та 
землеустрій, 6.070106 
– Автомобільний 
транспорт, 6.070101 – 
Транспортні 
технології, 6.050601 – 
Теплоенергетика / 
ДВНЗ «КНУ» ; 
[уклад.: Н. Х. 
Саітгареєв, Н. Н. 
Шаповалова, О. Г. 
Рибальченко]. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2015. – 
76 с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 



іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
Робота у складі журі 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
програмування.
16) участь у 
професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю
Дійсний член 
громадської 
організації 
"УКРАЇНСЬКЕ 
НАУКОВО-ОСВІТНЄ 
ІТ ТОВАРИСТВО". 
Сертифікат № 20-
00064 FS.
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Наукове 
консультування 
співробітників ТОВ 
«Інтербайт» і ТОВ 
«Саркар» по 
використанню 
комп'ютерної системи 
моделювання 
теплових і 
гідродинамічних 
процесів лиття 
LVMFlow для 
отримання чавунних 
виливок.

216608 Крейсман 
Едуард 
Августович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

механічної 
інженерії та 
транспорту

Диплом 
магістра, 

Міжрегіональн
а Академія 
управління 

персоналом, 
рік закінчення: 

1997, 
спеціальність: 

7.050201 
Менеджмент у 

виробничій 
сфері, Диплом 
кандидата наук 

ДK 017723, 
виданий 

12.03.2003, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
014480, 
виданий 

18 Загальний курс 
транспорту

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 



16.06.2005 управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
Декан транспортного 
факультету ДВНЗ « 
КНУ» з 2005 - 2019р.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1. Крейсман Е.А. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Загальний курс 
транспорту» для 
студентів 
спеціальності 274 
«Автомобільний 
транспорт» всіх форм 
навчання / Крейсман 
Е.А. // Кривий Ріг.: 
ДВНЗ «КНУ», 2018.- 
28с. № 220 від 
03.01.2018.
2. Крейсман Е.А. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Транспортні засоби» 
для студентів 
спеціальності 274 
«Автомобільний 
транспорт» всіх форм 
навчання / Крейсман 
Е.А. // Кривий Ріг.: 
ДВНЗ «КНУ», 2018.- 
32с. № 219 від 
03.01.2018.
3. Крейсман Е.А. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
«Загальний курс 
транспорту» для 
студентів 
спеціальності 274 
«Автомобільний 
транспорт» всіх форм 
навчання / Крейсман 
Е.А. // Кривий Ріг.: 
ДВНЗ «КНУ», 2018.- 
43с. № 242 від 
19.01.2018.
16)участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю
Тимчасова робоча 



комісія з питань 
оптимізації міської 
маршрутної мережі 
пасажирського 
транспорту м. Кривий 
Ріг. (2012-2018р.р), 
Розпорядження 
міської ради № 192-р 
від 20.08.2012р.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
Директор АТП 
пасажирського 
транспорту у період 
1985 – 2002 р.
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
Надавання 
консультаційних 
послуг підприємству 
ТОВ «Моніторинг 
Джи Пі Ес». Договір 
про співпрацю № 32 
від 23.03.2016р

107789 Костіна 
Людмила 
Сергіївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 

Криворізький 
державний 

педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
030502 

Англійська та 
німецька мова, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 051227, 
виданий 

05.03.2019

17 Іноземна мова 1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Kostina L. (2015). 
Teacher professional 
development strategies 
in Australian 
government and 
professional 
associations’ 
documents. 
Comparative 
Professional Pedagogy 
(2015), Volume 5, Issue 
1: Scientific Journal 
[Chief. ed. N.M. 
Bidyuk]. Kyiv – 
Khmelnytskyi: KhNU. – 
P. 116 – 121.
2. Костіна Л. (2015). 
Імплементація 
стратегічної місії 
професійних 
організацій Австралії 
в контексті 
професійного 
розвитку вчителя 
середньої школи. 
Педагогіка та 
психологія: збірник 
наукових праць / за 
заг. ред.: акад. І.Ф. 
Прокопенка, проф. 
С.Т. Золотухіної. – Х.: 
Вид-во ТОВ «Щедра 
садиба плюс», 2015. – 
Вип. 49. – С. 288 – 
298.
3. Костіна Л. (2016). 
Критерії ефективності 
професійного 
розвитку вчителів 
середніх шкіл 
Австралії. Наукові 



записки. Серія 
«Психолого-
педагогічні науки» 
(Ніжинський 
державний 
університет імені 
Миколи Гоголя) / за 
заг. ред. проф. Є.І. 
Коваленко. – Ніжин: 
НДУ ім. М.Гоголя, 
2016. – №. 2. – С. 163 
– 168.
4. Костіна Л. (2017). 
Організаційна 
структура 
професійного 
розвитку вчителів 
середніх шкіл в 
Австралії: рівні 
реалізації. Педагогіка 
та психологія: збірник 
наукових праць / за 
загальною редакцією: 
академіка І.Ф. 
Прокопенка, проф. 
С.Т. Золотухіної. – Х.: 
Видавець Рожко С.Г., 
2017. – Вип. 57. – С. 
201 – 211.
5. Авшенюк Н., 
Костіна Л. (2019). 
Models and principles 
of teacher professional 
development in 
Australia. Г.А. 
Товканець (Ред.), 
Учитель: виміри 
професійного 
становлення і 
міжнародної освіти. 
(рр. 63-65). Мукачево: 
Редакційно-
видавничий центр 
МДУ.
6. Соколова С.В., 
Костіна Л.С. 
Психологічна 
структура особистості 
майбутніх інженерів-
педагогів у процесі 
формування правової 
культури. Наукові 
записки: зб. наук. пр. 
2020. № 2. - С. 88-94.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
1.Костіна Л.С., 
Соколова С.В. Збірник 
текстів та завдань для 
аудиторної та 
самостійної роботи 
для студентів І-ІІ 
курсів за 
спеціальністю 281 
«Публічне управління 
та адміністрування». – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2019. – 61 с.
2. Збірник текстів і 



завдань для 
виконання аудиторної 
та самостійної роботи 
з дисципліни «Ділова 
іноземна мова» для 
студентів І курсу 
магістратури 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
денної і заочної форм 
навчання» / укл. 
Костіна Л.С., Соколова 
С.В. Кривий Ріг: КНУ, 
2020. 50 с.
3. Методичні вказівки 
для виконання 
самостійної та 
індивідуальної роботи 
з дисципліни 
«Іноземна мова» для 
студентів I-II курсів 
спеціальності 192 
«Будівництво та 
цивільна інженерія» 
денної і заочної форм 
навчання»» / укл. 
Костіна Л.С., Соколова 
С.В. Кривий Ріг: КНУ, 
2020. 56 с
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов'язків 



тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов'язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
. Керівництво 
постійно діючим 
студентським гуртком 
Євроклуб «Stream»
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п'яти публікацій
1. Kostina L. Advanced 
technological aids in 
Business English 
teaching-learning 
processes. Майбутнє – 
аудит: матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Кривий Ріг, 17 
грудня 2016 р.). 
Кривий Ріг, 2016. С. 
102–103.
2. Kostina L. The 
impact of in and out-of-
class approaches to 
pronunciation on 
students’ phonetics 
awareness. Іноземна 
мова як засіб 
мобільності майбутніх 
фахівців: матеріали 
Mіжнар. наук.-практ. 
конф. (Кривий Ріг, 1-2 
березня 2017 р.). 
Кривий Ріг, 2017. C. 
104–106.
3. Kostina L. Teacher 
professional 
development 
benchmarks as 
Ukraine’s 
socioeconomic 
enhancement 
prerequisites. Problems 
and perspectives in 
European education 
development. (Prague, 
Czech Republic, 21st – 
24th of November 
2017). Prague, Czech 
Republic, 2017. Р. 74–
76.
4. Костіна Л.С. 
Загальна 
характеристика 
програм професійного 
розвитку вчителів 
середніх шкіл 
Австралії. Розвиток 
порівняльної 
професійної 



педагогіки у контексті 
глобалізаційних та 
інтеграційних 
процесів: матеріали VI 
Міжнар. наук.-метод. 
семінару (Київ–
Хмельницький, 18 
травня 2017 р.) Київ–
Хмельницький, 2017. 
С. 137–140.
5. Kostina L., Sokolova 
S. Teacher CPD and its 
impact on student 
achievement: the 
Australian context. 
Розвиток 
порівняльної 
професійної 
педагогіки у контексті 
глобалізаційних та 
інтеграційних 
процесів: матеріали 
ІХ Міжнар. наук.-
методол. Інтернет-
семінару (Київ–
Хмельницький, 14 
травня 2020 р.). Київ–
Хмельницький, 2020. 
С. 34–36.
6. Соколова С., 
Костіна Л. 
Конструктивізм як 
підхід у навчанні 
іноземної мови у 
закладах вищої освіти. 
Розвиток 
порівняльної 
професійної 
педагогіки у контексті 
глобалізаційних та 
інтеграційних 
процесів: ІХ Міжнар. 
наук.-методол. 
Інтернет-семінару 
(Київ–Хмельницький, 
14 травня 2020 р.). 
Київ–Хмельницький, 
2020. С. 61–63.

213422 Кадол 
Олександр 
Миколайови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Приватний 
навчальний 

заклад 
"Інститут 
ділового 

адмініструванн
я", рік 

закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
050104 

Фiнанси, 
Диплом 
магістра, 

Дніпропетровс
ький 

національний 
університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
030301 Історія, 

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Криворізький 
національний 

14 Історія 
України та 
культурологія

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1)наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
Кадол О.М. Політика 
царизму і радянського 
керівництва щодо 
етнічних німців часів 
першої та другої 
світових воєн / Кадол 
О.М. //Науковий 
збірник 
«Східноєвропейський 
історичний вісник». - 
вип. 10. -2019.-С.111-
118.
2)наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку  наукових 



університет", 
рік закінчення: 

2019, 
спеціальність: 
072 Фінанси, 

банківська 
справа та 

страхування, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 016046, 

виданий 
10.10.2013, 

Атестат 
доцента AД 

002937, 
виданий 

15.10.2019

фахових видань 
України:
1. Кадол О.М. 
Регіональний аспект 
«німецького питання» 
у політиці царської 
влади / Кадол О. М. 
//Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету ім. В.І. 
Вернадського . Серія. 
Історичні науки, 2019, 
№ 2- том 30(69) – 
С.117-124.
2. Кадол О.М. Історія 
методології 
оподаткування 
нерухомості // 
електронне наукове 
фахове видання 
«Економіка та 
суспільство» / Кадол 
О.М., Кадол Л.В,, 
Кравчук Л.М.//- 
Мукачев: Мук.ДУ, 
2018.- С.11-15.- вип. 15.
3. .Кадол О.М. 
Історичні паралелі 
антинімецької 
кампанії часів 
російської імперії та 
радянського 
керівництва /Кадол 
О.М. //Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету ім. В.І. 
Вернадського . Серія. 
Історичні науки, 2019, 
№1- том 30(69).-С.62-
68.
4. Кадол О.М. 
Міжнародний фактор 
в антинімецькій 
кампанії у роки 
першої світової війни 
/Кадол О.М. //Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету ім. В.І. 
Вернадського . Серія. 
Історичні науки, 2018, 
№ 4, том 29(68).-С.62-
68.
5.Кадол А. Н. 
Немецкие погромы в 
Российской империи в 
годы Первой мировой 
войны / А. Н. Кадол, 
В. В. Ленская // 
Вестник Брестского 
ГТУ. Сер. 
Гуманитарные науки. 
№ 6. 2014. – Брест, 
2014. – С. 20 – 22.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Кадол О.М. 
Сучасний погляд на 
антинімецьку 
кампанію у роки 
Першої світової війни 
// Колективна 
монографія на тему 
«Суспільні науки: 
перспективи розвитку 
в країнах Європи на 



початку третього 
тисячоліття» ДВНЗ 
«Ужгородський 
національний 
університет»та Центр 
українсько-
європейського 
наукового 
співробітництва. - 
Stalowa Wola, Poland, 
2018 рік.- С.58-76.
2. Кадол О. М. Доля 
російських німців 
часів Першої світової 
війни у російській 
суспільній думці / О. 
М. Кадол, С. Й. 
Бобилєва // Перша 
світова війна у фокусі 
історії (Дипломатичні 
та політичні колізії 
Великої війни). – К.: 
«Кондор». 
Дипломатична 
академія Міністерства 
закордонних справ 
України, 2016. – С. 125 
– 140.
3) Кадол О. М. Доля 
російських німців 
часів Першої світової 
війни у російській 
суспільній думці / О. 
М. Кадол, С. Й. 
Бобилєва // Перша 
світова війна у фокусі 
історії (Дипломатичні 
та політичні колізії 
Великої війни). – К.: 
«Кондор». 
Дипломатична 
академія Міністерства 
закордонних справ 
України, 2016. – С. 125 
– 140.
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права 
№85247 від 
04.02.2019 року;
 2. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права 
№85246 від 
04.02.2019 року; 
3. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права 
№85249 від 
04.02.2019 року; 
4. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права 
№85248 від 
04.02.2019 року; 
5. Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права 
№85250 від 
04.02.2019 року.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 



роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1.Кадол О.М. 
Методичні вказівки до 
самостійного 
вивчення теми 
«Козацька держава в 
часи національно-
визвольної війни 
українського народу 
під проводом 
Б.Хмельницького 
(1648.- 1657 рр.)» з 
дисципліни «Історія 
України та української 
культури» для 
студентів I курсу 
першого 
(бакалаврського) 
рівня усіх 
спеціальностей та 
форм навчання - 
Кривий Ріг: КНУ, 
2019.- 29с.
2. Кадол О.М. 
Методичні вказівки до 
самостійного 
вивчення теми 
«Культура стародавніх 
народів та цивілізацій 
на теренах України» з 
дисципліни «Історія 
України та української 
культури» для 
студентів I курсу 
першого 
(бакалаврського) 
рівня усіх 
спеціальностей та 
форм навчання - 
Кривий Ріг: КНУ, 
2019.- 33с.
3. Кадол О.М. 
Методичні вказівки до 
самостійного 
вивчення теми 
«Гетьманщина – 
українська козацька 
держава кінця XVII - 
XVIII ст.» з 
дисципліни «Історія 
України та української 
культури» для 
студентів I курсу 
першого 
(бакалаврського) 
рівня усіх 
спеціальностей та 
форм навчання - 
Кривий Ріг: КНУ, 
2019.- 27с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1.Кадол О.М. 
Класифікації 
історіографічного 
огляду дослідження 



анти німецької 
кампанії царизму 
1914-1917 рр // 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Ключові питання 
суспільних наук: 
перспективи розвитку 
для України та країн 
ЄС» , місто Бая-Маре, 
Румунія, 28–29 
червня 2019 року.-
С.59-63.
2. Кадол О. М. 
Особливості сучасного 
стану бізнес – освіти в 
Україні // 
Міжнародна науково 
– практична 
конференція «Сталий 
розвиток 
промисловості та 
суспільства», м. 
Кривий Ріг, травень 
2019р.-том 2. – 180с.
3. Кадол О. М. Етнічні 
німці у світлі воєнної 
політики Російської 
імперії та СРСР : 
історичні паралелі / 
О. М. Кадол // 
Дослідження і 
розвідки з всесвітньої 
історії і 
правознавства. зб. 
наук. праць. / гол. ред. 
Кожухарь О. І. – 
Кривий Ріг, 2015. – С. 
67 – 79.
4. Кадол 
О.М.Антинімецька 
кампанія в Російській 
імперії,1914 -1917 рр.: 
регіональний аспект 
україньских губерній / 
тези // Українство: 
динаміка сенсів та 
вимірів національного 
буття (До дня 
української 
писемності та мови)// 
Всеукраїнська наукова 
конференція, Кривий 
Ріг, Донецький 
юридичний інститут 
МВС України, 9 
грудня 2018.
5. Кадол О.М. 
Гетьманування Івана 
Мазепи: здобутки та 
недоліки // 
Міжнародна науково 
– практична 
конференція «Сталий 
розвиток 
промисловості та 
суспільства», м. 
Кривий Ріг, травень 
2017р.- 421с.
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Наукове 
консультування в 
«Інституті 
підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 



кадрів» підтверджує, 
що з 1.09.2016 по 
теперішній час Кадол 
О.М. за питаннями 
сучасних українсько – 
польських, українсько 
– німецьких та 
українсько – 
англійських відносин.

128833 Пристінськи
й Микола 
Григорович

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

механічної 
інженерії та 
транспорту

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпродзержи
нський 

державний 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

090258 
Автомобілі та 
автомобільне 
господарство

20 Основи теорії 
систем і 
управління

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Пристінський М.Г. 
Впровадження 
інформаційних 
технологій в процес 
управління міськими 
перевезеннями в 
Україні / В.І. Пахомов, 
В.С. Гірін // Вісник 
КНУ, Кривий Ріг 2018 
р. – випуск 48 – С. 99-
105.
2. Пристінський М.Г. 
Дослідження 
характеристик 
екскаваторно-
aвтомобільних 
комплексів на 
кар’єрах Кривбасу. 
Вісник КНУ, випуск 
47, 2018 р.
3. Пристінський М.Г. 
Современные 
технологии 
обеспечения активной 
безопасности 
управления 
автотранспортными 
средствами. НТК 
«Качество 
минерального сырья» 
ДВНЗ КНУ, том 2, 
Кривий Ріг 2018 р., с. 
369-381. 
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Пристінський М.Г. 
«Автоматизовані 
системи управління на 
автомобільному 
транспорті: 
Навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів. 
/ Ю.А. 
Монастирський, М.Г. 
Пристінський, С.М. 
Пристінський, - УДК 
656.13(075.32). 
Кривий Ріг, ДВНЗ 
«КНУ», 2019 – 258 с.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 



лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Пристінський М.Г. 
Методичні вказівки та 
програма першої 
виробничої практики 
для студентів денної 
форми навчання 
спеціальність 275 
“Транспортні 
технології 
(автомобільний 
транспорт)” / 
Пристінський М.Г. // 
Кривий Ріг.: ДВНЗ 
«КНУ»,. 2018р. 12 с.
2. Пристінський М.Г. 
Методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни « 
Автомобілі» студентів 
спеціальності 274 
«Автомобільний 
транспорт» (денної та 
заочної форм 
навчання). / 
Пристінський М.Г. // 
Кривий Ріг.: ДВНЗ 
«КНУ», 2017р. – 4с.
3. Пристінський М.Г. 
Методичні вказівки з 
вивчення дисципліни 
«Автомобілі. Аналіз 
конструкцій, робочі 
процеси та основи 
розрахунків 
автомобілів» та 
виконання 
контрольних робіт 
студентів заочної 
форми навчання 
спеціальність 274 
«Автомобільний 
транспорт.» / 
Пристінський М.Г. // 
Кривий Ріг.: ДВНЗ 
«КНУ», 2017р.–  23 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Пристінський М.Г. 
Оптимізація 
завантаження 
екскаваторно-
автомобільних 
комплексів на 
кар'єрах Кривбасу / 
В.І. Пахомов, В.С. 
Гірін // МНТК 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: ДВНЗ «КНУ», 
2019 р. Том 2. – С. 31.
2.The way of the 
complete utilization of a 
service life of the large-
dimension tires of 
career dump trucks. 
Romania: 
UNIVERSITAS 



Publishing, 198-200, 
2018
3. М.Г. Пристінський 
Застосування 
розрахунково-
експериментального 
методу прогнозування 
температурних 
показників при 
експлуатації 
великогабаритних 
шин на кар’єрних 
автосамоскидах / С.М. 
Пристінський // 
Вісник Криворізького 
національного 
університету: Кривий 
Ріг - КНУ, 2017 – 
випуск 44 – С. 157-163.
4. Пристинський Н.Г. 
Методика 
прогнозирования 
ресурса 
крупногабаритных 
шин карьерных 
автосамосвалов / С.Н. 
Пристинський // 
Международная 
научно-техническая 
интернет-
конференция 
«Инновационное 
развитие 
горнодобывающей 
отрасли», Кривой Рог: 
ДВНЗ КНУ, 2016 р. – 
С. 269.
5. Пристінський М.Г. 
Перспективи 
розробки цифрової 
панелі приладів 
сучасних автомобілів 
// Всеукраїнська НТК. 
«Шляхи вирішення 
проблем експлуатації 
спеціалізованих 
автотранспортних 
засобів», Кривий Ріг, 
ДВНЗ КНУ, 2016 р. – 
С. 51-55.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
Проходження служби 
в збройних силах 
1973-1983 роки. на 
посадах зам. 
командира роти з 
озброєння та техніки, 
зам. командира 
батальйону з 
озброєння та техніки, 
1985-1994 роки на 
посаді зам. командира 
частини з озброєння 
та техніки.

75171 Білоножко 
Вікторія 
Юріївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

механічної 
інженерії та 
транспорту

25 Інженерна та 
комп’ютерна 
графіка

1.  Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1)наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 



МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
Rud Yu., Belonozhko V. 
(2017). Development of 
the criterion and the 
method of estimation of 
the complexity of the 
structure of 
technological systems. 
Eastern-European 
journal of enterprise 
technologies. Vol. 6/1 
(90), 4-11.
2)наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку  наукових 
фахових видань 
України:
1) Рудь Ю.С., Кучер 
В.Г., Белоножко В.Ю. 
Новое направление в 
разработке методов и 
средств 
формирования слоя 
шихты на 
агломерационной 
машине // Сучасні 
проблеми металургії. 
Наукові вісті. – №21. 
– Випуск 1 (2018). - 
Дніпро: НМетАУ, 
2018. - С. 56-66; 
2) Рудь Ю.С., Кучма 
В.В., Белоножко В.Ю. 
О вибрации бурового 
става СБШ-250МН / 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства-2018». 
Матеріали 
конференції. - Кривий 
Ріг. - Криворізький 
національний 
університет, 2018. – С. 
38; 
3) Белоножко В.Ю. 
Стопоріння нарізних 
з’єднань анаеробним 
клейовим 
фіксуванням / 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства-2018». 
Матеріали 
конференції. - Кривий 
Ріг. - Криворізький 
національний 
університет, 2018. – С. 
45; 
4) Белоножко В.Ю. 
Сучасні конструкції 
пружних шайб для 
стопоріння нарізних 
з’єднань / 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Розви-ток 
промисловості та 
суспільства-2018». 
Матеріали 
конференції. - Кривий 
Ріг. - Криворізький 
національний 
університет, 2018. – С. 



45; 
5) Кучма В.В., 
Белоножко В.Ю., 
Близнюков Д.В., 
Близнюкова Н.В. 
Влияние 
погрішностей 
изготовления на 
вибрацию става штанг 
станков типа СБШ. – 
Збірник наукових 
праць «Сучасні 
технології розробки 
рудних родовищ. 
Еколого-економічні 
наслідки діяльності 
підприємств ГМК до 
85-річча заснування 
НДГРІ»/П’ята 
Міжнародна науково-
технічна конференція. 
- Кривий Ріг. 2018. с. 
62-63; 
6) Рудь Ю.С., Кучер 
В.Г., Белоножко В.Ю. 
Интенсификация 
процесса агломерации 
шихты, содержащей 
концентраты 
железных руд, путем 
их намагничивания. - 
Вісник Криворізького 
національного 
університету. - 
Збірник наукових 
праць. - Випуск 45, 
2017. - С. 98-103; 
7) Рудь Ю.С., 
Белоножко В.Ю. 
Разработка метода 
формального 
описания структуры 
технологических 
систем. - Випуск 45, 
2017. - С. 38-43; 
8) Кучма В.В., 
Белоножко В.Ю., 
Близнюков Д.В. 
Вибробезопасный 
перфоратор. У зб. 
«Сучасні технології 
розробки рудних 
родовищ. Еколо-го-
економічні наслідки 
діяльності 
підприємств 
ГМК»/Міжнародна 
науково-технічна 
конференція. 
Матеріали 
конференції, Кривий 
Ріг. 2017. с.93-94; 
9) Рудь Ю.С., 
Белоножко В.Ю. 
Методи створення 
об'ємної моделі 
зубчастого редуктора 
// Міжнародна 
науково-технічна 
конференція 24-26 
травня 2027 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства-2017» 
Матеріали 
конференції. – С. 247; 
10) Рудь Ю.С., 
Белоножко В.Ю. 3d-
моделювання – як 
інструмент процесу 
проектування 



електромеханічних 
приводів // 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
24-26 травня 2017 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства-2017» 
Матеріали 
конференції. – С. 248; 
11) Рудь Ю.С., 
Белоножко В.Ю. 
Обгрунтування 
основних параметрів 
оптимізації зубчастих 
редукторів 
електромеханічних 
приводів // Міжна-
родна науково-
технічна конференція 
24-26 травня 2017 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства-2017» 
Матеріали 
конференції. – С. 249; 
12) Рудь Ю.С., 
Белоножко В.Ю. 
Основы метода 
формального 
описания структуры 
технических систем // 
Міжнародна науково-
технічна кон-
ференція 24-26 травня 
2017 «Розвиток 
промисловості та 
суспільства-2017» 
Матеріали 
конференції. – С. 252; 
13) Рудь Ю.С., 
Белоножко В.Ю. 
Проблема оптимізації 
компонувальних схем 
зубчастих редукторів 
електромеханічних 
приводів // 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
24-26 травня 2017 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства-2017» 
Матеріали 
конференції. – С. 253; 
14) Белоножко В.Ю. 
Особливості 
розрахунків нарізних 
з’єднань при їх роботі 
в умовах статичного 
навантаження // 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
24-26 травня 2017 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства-2017» 
Матеріали 
конференції. – С. 254; 
15) Рудь Ю.С., В.Г. 
Кучер, Белоножко 
В.Ю. Разработка 
метода формального 
описания структуры 
технологических 
систем // Вісник 
Криворі-зького 
національного 
університету. - 
Збірник наукових 
праць. - Випуск 45, 



2017. - С. 38-43; 
16) Рудь Ю.С., В.Г. 
Кучер, Белоножко 
В.Ю. 
Интенсификация 
процесса агломерации 
шихты, содержащей 
концентраты 
железных руд, путем 
их намагничивания // 
Вісник Криворізького 
національного 
університету. - 
Збірник наукових 
праць. - Випуск 45, 
2017. - С. 98-103; 
17) Близнюков Д.В., 
Белоножко В.Ю., 
Кучма В.В. 
Особенности 
динамики наклонных 
канатных 
подъемников // 
Збірник наукових 
праць Нау-ково-
дослідного 
гірничорудного 
інституту ДВНЗ 
«КНУ». - Випуск 2016. 
- С. 93-96; 
18) Рудь Ю.С., 
Белоножко В.Ю. 
Сущность метода 
оценки механических 
характеристик горных 
пород на основе 
кристаллографии. - 
Міжнародна НТК 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». - 
Матеріали 
конференції 25-26 
травня 2016 р. – 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2016. - 
С. 205; 
19) Рудь Ю.С., 
Белоножко В.Ю. 
Основные положения 
метода оценки 
механических 
характеристик горных 
пород на основе 
кристаллографии. - 
Міжнародна НТК 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства». - 
Матеріали 
конференції 25-26 
травня 2016 р. – 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2016. - 
С. 206; 20) Рудь Ю.С., 
В.Г. Кучер, Белоножко 
В.Ю. Новые решения 
по стабилизации 
высоты слоя 
материала «постели» 
на колосниковой 
решетке аг-
ломерационной 
машины. - 
Міжнародна НТК 
«Розвиток 
промисловості та 



суспільства». - 
Матеріали 
конференції 25-26 
травня 2016 р. – 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет».
12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною два 
досягнення
1. Патент №116468 
Україна. МПК С22B 
11/14. Пристрій для 
підготовки 
феромагнітної 
складової 
агломераційної шихти 
до огрудкування / 
Рудь Ю.С., Кучер В.Г., 
Білоножко В.Ю.; 
власник ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – u 2016 
11643; заяв. 18.11.2016; 
опублік. 25.05.2017. - 
Бюл. № 10. – 6 с.
2.Патент №116468 
Україна. МПК С22B 
11/14. Пристрій для 
підготовки 
феромагнітної 
складової 
агломераційної шихти 
до огрудкування / 
Рудь Ю.С., Кучер В.Г., 
Білоножко В.Ю.; 
власник ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – u 2016 
11643; заяв. 18.11.2016; 
опублік. 25.05.2017. - 
Бюл. № 10. – 6 с. 11. 
Патент №120268 
Україна. МПК C22B 
1/20 F27B 21/06. Візок 
агломераційної 
конвеєрної машини / 
Рудь Ю.С., Кучер В.Г., 
Білоножко В.Ю.; 
власник ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – u 2017 
04506; заяв. 
10.05.2017; опублік. 
25.10.2017. - Бюл. № 
20. – 12 с. 
3. Патент №121622 
Україна. МПК F27B 
21/06 F27B 21/08. 
Візок агломераційної 
конвеєрної машини / 
Рудь Ю.С., Кучер В.Г., 
Білоножко В.Ю.; 
власник ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – u 2017 
06269; заяв. 
19.06.2017; опублік. 
11.12.2017. - Бюл. № 
23. – 14 с.
 4. Патент №130172 
Україна. МПК F27B 
21/06. F27B 21/09. 



Візок-палета 
агломераційної 
конвеєрної машини / 
Рудь Ю.С., Кучер В.Г., 
Білоно-жко В.Ю.; 
власник ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – u 2018 
06258; заяв. 
04.06.2018; опублік. 
26.11.2018. - Бюл. № 
22. –5 с. 
5. Патент №132788 
Україна. МПК F27B 
21/06. F27B 21/09. 
Візок-палета 
агломераційної 
конвеєрної машини / 
Рудь Ю.С., Кучер В.Г., 
Білоножко В.Ю.; 
власник ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет». – u 2018 
06258; заяв. 
04.06.2018; опублік. 
26.11.2018. - Бюл. № 
22. –5 с. 
13) наявність виданих 
навчально –
методичних 
посібників/ 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1) Комп’ютерна 
графіка. 3-D 
моделювання у 
графічному пакеті 
КОМПАС. Навчально-
методичні матеріали з 
дисципліни «Нарисна 
геометрія, інженерна 
та комп’ютерна 
графіка» для 
студентів 
спеціальностей 
«Галузеве 
машинобудування», 
«Прикладна 
механіка», 
«Автомобільний 
транспорт» денної та 
заочної форм 
навчання. // 
Укладачі: Рудь Ю.С., 
Білоножко. - Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2017. – 35 с.
2). Робочий зошит. 
Навчально-методичні 
матеріали з 
дисципліни «Нарисна 
геометрія, інженерна 
та комп’ютерна 
графіка» для 
студентів спе-
ціальностей «Галузеве 
машинобудування», 
«Прикладна 
механіка», 
«Автомобільний 



транспорт» денної та 
заочної форм 
навчання // Укладач: 
Біло-ножко В. Ю. - 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2018. – 47 с.
3). Програмні задачі з 
нарисної геометрії та 
методика їх 
розв’язання. 
Навчально-методичні 
матеріали з 
дисципліни «Нарисна 
геометрія, інже-нерна 
та комп’ютерна 
графіка» для 
студентів 
спеціальностей 
«Галузеве 
машинобудування», 
«Прикладна 
механіка», 
«Автомобільний 
транспорт» денної та 
заочної форм 
навчання // Укладач: 
Білоножко В. Ю. - 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. – 39 с.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 



виконання обов'язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов'язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
Тематика роботи 
постійно діючого 
студентського 
наукового гуртка: 
Аналіз стану 
проблеми оптимізації 
компонувальних схем 
зубчастих механізмів - 
редукторів 
Основні параметри 
оптимізації зубчастих 
редукторів 
електромеханічних 
приводів 
Методи створення 
об'ємної моделі 
зубчастого редуктора 
3D-моделювання – як 
інструмент процесу 
проектування 
електромеханічних 
приводів
Вибір раціональної 
конструкції 
стопорного пристрою 
для нарізного 
з‘єднання Методи 
забезпечення 
стабільності затяжки 
нарізних з‘єднань
Стопоріння нарізних 
з’єднань анаеробним 
клейовим 
фіксуванням Сучасні 
конструкції пружних 
шайб для стопоріння 
нарізних з’єднань.
За результатами 
роботи постійно 
діючого студентського 
наукового гуртка в 
період 2010-2018 р.р. 
проводиться 
підготовка доповідей 
на міжву-зівську 
науково-практичну 
конференцію молодих 
вчених та сту¬дентів 
«Актуальні проблеми 
технічних і 
електромеханічних 
систем, будівельних 
комплексів та 
урбаністики».
15) наявність науково 
– популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 



п’яти публікацій:
1. Білоножко В.Ю., 
Солодун О. 
Відновлення якості 
поверхонь деталей 
машин / «Актуальні 
питання проблеми 
створення та 
експлуатації технічних 
систем-2016». - 
Матеріали 
міжвузівської 
науково-практичної 
конференції молодих 
вчених та студентів. - 
27.03.2016. - С. 36-38. 
2. Рудь Ю.С., 
Білоножко В.Ю. 
Аналіз стану 
проблеми оптимізації 
компонувальних схем 
зубчастих механізмів - 
редукторів / 
«Актуальні пи-тання 
проблеми створення 
та експлуатації 
технічних систем-
2017». - Матеріали 
конференції молодих 
вчених та студентів. - 
21.04.2017. - С. 3-15
3. Гобрик Є.О., 
Білоножко В.Ю. 
Методи створення 
об'ємної моделі 
зубчастого редуктора 
/ «Актуальні питання 
проблеми створення 
та експлу-атації 
технічних систем-
2017». - Матеріали 
конференції молодих 
вчених та студентів. - 
21.04.2017. - С. 88-90. 
4. Білоножко В.Ю. 
Методи забезпечення 
стабільності затяжки 
нарізних з‘єднань / 
«Актуальні питання 
проблеми створення 
та експлуатації 
технічних систем-
2017». - Матеріали 
конференції молодих 
вчених та студентів. - 
21.04.2017. - С. 94-98. 
11. Білоножко В.Ю. 
Основні параметри 
оптимізації зубчастих 
редукторів 
електромеханічних 
приводів / «Актуальні 
питання проблеми 
створення та 
експлуатації технічних 
систем-2017». - 
Матеріали 
конференції молодих 
вчених та студентів. - 
21.04.2017. - С. 101-
104. 12. Білоножко 
В.Ю. 3D-моделювання 
– як інструмент 
процесу проектування 
електромеханічних 
приводів / «Актуальні 
питання проблеми 
створення та 
експлуатації технічних 
систем-2017». - 
Матеріали 



конференції молодих 
вчених та студентів. - 
21.04.2017. - С. 107-
109. 
5. Білоножко В.Ю., 
Березняк С.С. Вибір 
раціональної 
конструкції 
стопорного пристрою 
для нарізного 
з‘єднання / 
«Актуальні питання 
проблеми створення 
та експлуатації 
технічних систем-
2017». - Матеріали 
конференції молодих 
вчених та студентів. - 
21.04.2017. - С. 85-86.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю
НДПІрудмаш, відділ 
відкритих гірничих 
робіт, інженер-
конструктор 1-ої 
категорії, 14 років.

6278 Романенко 
Катерина 
Миколаївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

механічної 
інженерії та 
транспорту

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

0902 
Інженерна 
механіка, 
Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

090202 
Технологiя 

машинобудува
ння, Диплом 

кандидата наук 
ДK 017260, 

виданий 
10.10.2013, 

Атестат 
доцента AД 

003410, 
виданий 

16.12.2019

11 Технічна 
механіка

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
K. Romanenko. The 
aerated concrete based 
on an integrated foam 
concentrate containing 
iron compounds / A. 
Shishkina, O. Nastich, 
K. Romanenko, S. 
Oliinyk. // Східно-
Європейський журнал 
передових технологій. 
– 2019. – Вип. 4/6 
(100) 2019. - С 48-53.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1) Романенко К.М. 
Чисельне 
моделювання процесу 
руйнування 
залізобетонних балок 
монолітного 
огородження та його 
посилення 
вуглецевими 
матеріалами / Чирва 
В.М., Чирва Т.Л., 
Панченко О.В. 
Савченко А.А., 
Романенко К.М. // 
Збірник наукових 
праць КНУБА 
«Будівельні 
конструкції. Теорія і 
практика». – 2020. – 
Вип. №6. - С 34-4



2).Романенко К.М. The 
aerated concrete based 
on an integrated foam 
concentrate containing 
iron compounds / A. 
Shishkina, O. Nastich, 
K. Romanenko, S. 
Oliinyk. // Східно-
Європейський журнал 
передових технологій. 
– 2019. – Вип. 4/6 
(100) 2019. - С 48-53; 
3) Романенко К.М. 
Визначення зусиль в 
конструктивних 
елементах конвеєрної 
галереї та можливість 
її потрапляння у 
резонанс з 
урахуванням 
експлуатаційних 
пошкоджень та 
реконструкції 
обладнання / Сліпич 
О.О. Романенко К.М. 
// Науково-технічний, 
виробничий та 
інформаційно-
аналітичний журнал 
«Наука та 
будівництво». – 2018. 
– Вип. №2018’3. - С 
66-79; 
4) Романенко К.М. 
Збільшення несучої 
здатності колон 
споруди плавального 
басейну шляхом 
улаштування 
монолітних обойм / 
Чирва В.М., Чирва 
Т.Л., Савченко А.А., 
Романенко К.М. // 
Збірник наукових 
праць КНУБА 
«Будівельні 
конструкції. Теорія і 
практика». – 2018. – 
Вип. №2. - С 113-120; 
5) Романенко К.М. 
Аналіз результатів 
обстеження споруди 
плавального басейну 
та збільшення несучої 
здатності колон, які 
зазнали 
експлуатаційних 
пошкоджень, шляхом 
улаштування 
монолітних обойм / 
Чирва В.М., Чирва 
Т.Л., Савченко А.А., 
Романенко К.М. // 
Криворізький 
національний 
університет, збірник 
наукових праць 
«Вісник 
Криворізького 
національного 
університету». - 2018 
– Вип. №46. – С 53-
56; 
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 



наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Дослідження 
надійності та 
підвищення 
технічного рівня 
складних систем 
технологічного 
обладнання та 
елементів споруд 
гірничозбагачувальни
х комбінатів» 
РК№0116U001787, 
Розділ 6 
«Вдосконалення 
методів розрахунку та 
проектування 
підпорних стін з 
урахуванням 
розподілення на 
складові частини 
коефіцієнтів запасу 
міцності».
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
 Організаційна робота 
на посаді заступника 
декана 
машинобудівного 
факультету у 2015-
2016 н.р.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1) К.М. Романенко, 



С.С. Дубровський, І.В. 
Комнатний. 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
“Механоскладальні 
дільниці та цехи“ для 
студентів 
спеціальності 131 
Прикладна механіка 
“Технологія 
машинобудування“ 
денної та заочної 
форм навчання . - 
Кривий Ріг, 2020. - 56 
с.
2) К.М. Романенко, 
О.Б. Настич. 
Розрахунок 
геометричних 
характеристик 
плоских перерізів: 
методичні вказівки 
для виконання 
індивідуального 
домашнього завдання 
та самостійної роботи 
студентів усіх 
інженерних 
спеціальностей, що 
вивчають курс з опору 
матеріалів або 
технічної механіки. – 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет». - 
Кривий Ріг, 2018. - 48 
с.; 
3) К.М. Романенко, 
О.Б. Настич. 
Методичні вказівки 
для виконання 
Лабораторних робіт з 
дисциплін «Опір 
матеріалів» та 
«Технічна механіка»: 
Визначення модуля 
пружності першого 
роду». - Кривий Ріг, 
2018. - 16 с.; 
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 



проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком з 
назвою «Підвищення 
сейсмічної безпеки 
будівель та споруд», 
члени якого 
приймають активну 
участь в щорічній 
міжвузівській 
конференції молодих 
вчених та студентів 
«Актуальні питання 
проблеми створення 
та експлуатації 
технічних систем» та 
міжнародній науково-
практичній 
конференції 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства».
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1) Романенко К.М. 
Підвищення несучої 
здатності колон 
плавального басейну / 
Чирва В.М., Чирва 
Т.Л., Савченко А.А., 
Романенко К.М. // 
Матеріали ІХ 
Міжнародної НПК 
«Комплексне 
забезпечення якості 



технологічних 
процесів та систем-
2019». – 2019. – Том 2 
- С 131; 
2) Романенко К.М. 
Аналіз ефективності 
відновлення 
поперечної рами 
промислової споруди 
при сейсмічних 
навантаженнях до 
проектних параметрів 
// Матеріали 
міжвузівської НПК 
молодих вчених та 
студентів: «Актуальні 
проблеми технічних і 
електромеханічних 
систем, будівельних 
комплексів та 
урбаністики – 2019». 
– 2019. - С 172-173; 
3) Романенко К.М. 
Аналіз систем 
інерційного 
демпфування та їх 
застосування в 
сейсмостійкому 
будівництві / Зюган 
У.І., Романенко К.М. 
// Матеріали 
міжвузівської НПК 
молодих вчених та 
студентів: 
««Актуальні проблеми 
технічних і 
електромеханічних 
систем, будівельних 
комплексів та 
урбаністики – 2019». 
– 2019. - С 169-171; 
4) Романенко К.М. 
Переваги 
встановлення 
стаціонарних систем 
гідравлічного молота 
з маніпулятором у 
цехах крупного 
дроблення гірничо-
збагачувальних 
комбінатів / Букаєв 
Л.І., Романенко К.М. 
// Матеріали 
міжвузівської НПК 
молодих вчених та 
студентів: 
««Актуальні проблеми 
технічних і 
електромеханічних 
систем, будівельних 
комплексів та 
урбаністики – 2019». 
– 2019. - С 104-106; 
5) Романенко К.М. 
Ефективність 
відновлення до 
проектних параметрів 
поперечної рами 
промислової споруди 
при сейсмічних 
навантаженнях // 
Матеріали 
Міжнародної НТК 
молодих вчених і 
студентів «Проблеми 
енергозбереження і 
механізації в гірничо-
металургійному 
комплексі»– 2019. - С 
70-72.
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18 Теорія 
ймовірностей і 
математична 
статистика

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1. Rashevska N. 
Augmented Reality and 
the Prospects for 
Applying Its in the 
Training of Future 
Engineers / Natalya V. 
Rashevska and 
Vladimir N. Soloviev // 
Proceedings of the 1st 
International Workshop 
on Augmented Reality 
in Education Kryvyi 
Rih, Ukraine, October 
2, 2018 (2257). стор. 
192-197. ISSN 1613-
0073 
2. Rashevska N. 
Technological 
conditions of mobile 
learning at high school 
/ Natalya Rashevska, 
Viktoriia Tkachuk // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
Dnipropetrovsk, 2015. 
– № 3. – С. 161-164. 
3. Rashevska N. Using 
LMS for Supporting 
Training Mathematics 
in Higher Education / 
Natalia Kiyanovska, 
Natalya Rashevska // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
Dnipropetrovsk, 2015. 
– № 9. – С. 593-598
2)наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку  наукових 
фахових видань 
України:
1. Rashevska N. 
Augmented Reality and 
the Prospects for 
Applying Its in the 
Training of Future 
Engineers / Natalya V. 
Rashevska and 
Vladimir N. Soloviev // 
Proceedings of the 1st 
International Workshop 
on Augmented Reality 
in Education Kryvyi 
Rih, Ukraine, October 
2, 2018 (2257). стор. 
192-197. ISSN 1613-
0073 
2. Рашевська Н. В. 
Перспективи 
застосування засобів 
доповненої реальності 
у процесі навчання 
майбутніх інженерів / 



Н. В. Рашевська // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету: Серія 
«Педагогіка. 
Соціальна робота». – 
2018. – Випуск 2(43). 
– С. 226-229. 
3. Рашевська Н. В. 
Модель формування 
дослідницьких 
компетентностей 
учнів на уроках 
математики / Н. В. 
Рашевська // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
національного 
університету: Серія 
«Педагогіка. 
Соціальна робота». – 
2017. – Випуск 1(40). – 
С. 237-240. 
4. Рашевська Н. В. 
Персональне 
навчальне середовище 
учня ліцею 
профільного рівня як 
складова моделі 
змішаного навчання / 
Н. В. Рашевська, А. М. 
Рашевська // Вісник 
Черкаського 
університету. Серія 
педагогічні науки. – 
Випуск № 7. – 
Черкаси : Вид. від. 
ЧНУ ім. Б. 
Хмельницького, 2016. 
– С. 16–23. 
5. Rashevska N. 
Technological 
conditions of mobile 
learning at high school 
/ Natalya Rashevska, 
Viktoriia Tkachuk // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
Dnipropetrovsk, 2015. 
– № 3. – С. 161-164. 
6. Rashevska N. Using 
LMS for Supporting 
Training Mathematics 
in Higher Education / 
Natalia Kiyanovska, 
Natalya Rashevska // 
Metallurgical and 
Mining Industry. – 
Dnipropetrovsk, 2015. 
– № 9. – С. 593-598.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Теоретико-
методичні засади 
використання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у навчанні 
вищої математики 
студентів інженерних 
спеціальностей у 
Сполучених Штатах 
Америки : монографія 
/ Н. М. Кіяновська, Н. 
В. Рашевська, С. О. 
Семеріков // Теорія та 
методика 



електронного 
навчання. – Кривий 
Ріг : Видавничий 
відділ ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2014. – 
Том V. – Випуск 1 (5) : 
спецвипуск 
«Монографія в 
журналі». – 286 с. : іл. 
(Особистий внесок – 4 
у.а.) 
2. Рашевська Н. В. 
Вища математика : 
Довідник для 
студентів технічних 
навчальних закладів / 
Н. В. Рашевська, М. О. 
Рашевський. – 
Кривий Ріг : 
Книжкове 
видавництво 
Кирєєвського, 2013. – 
191 с.
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
Кіяновська Н. М. 
(кандидат 
педагогічних наук, 
13.00.10 – 
інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті, 
2014);
9) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
ІІІ-ІV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базович навчальних 
предметів, ІІ-ІІІ етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів – захистів 
науково – 
дослідницьких робіт 
учнів – членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України», участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів «Мала 
академія наук»:
керівництво членів 
Малої академії наук: 
2016 рік призер ІІІ 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів (Рашевська А. 
М. – секція 
«Педагогіка», диплом 
третього ступеня); – 
2017 рік призер ІІ 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів (Семенко О. В. – 
секція «Педагогіка», 
диплом третього 
ступеня); – 2018 рік 
призер ІІ етапу 
Всеукраїнських 



конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів (Семенко О. В. – 
секція «Педагогіка», 
диплом третього 
ступеня); – 2019 
призер ІІ етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів (Прихода А. О. – 
секція «Педагогіка», 
диплом другого 
ступеня).
13) наявність виданих 
навчально –
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи та 
дистанційного 
навчання 
конспектів/лекцій/пр
актикумів/методични
х вказівок / 
рекомендацій 
загальною кількістю 
три найменування
1. Рашевська Н. В. 
Вища математика: 
Змістовий модуль 1. 
Елементи лінійної та 
векторної алгебри : 
навчальний посібник 
/ Н. В. Рашевська. – 
Кривий Ріг : 
Книжкове 
видавництво 
Кірієвського, 2013. – 
117 с. 2. Рашевська Н. 
В. Вища математика : 
Довідник для 
студентів технічних 
навчальних закладів / 
Н. В. Рашевська, М. О. 
Рашевський. – 
Кривий Ріг : 
Книжкове 
видавництво 
Кірієвського, 2013. – 
191 с. 
3. Рашевська Н. В. 
Вища математика: 
Диференціальна 
геометрія. Сферична 
тригонометрія / Н. В. 
Рашевська, М. О. 
Рашевський. – 
Кривий Ріг : 
Книжкове 
видавництво 
Кирєєвського, 2014. – 
131 с.
15) наявність науково 
– популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Рашевська Н. В. 
Побудова 
персонального 
навчального 
середовища учня у 
процесі підготовки 



його до ЗНО з 
математики / Н. В. 
Рашевська // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства : 
матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції. 
– Кривий Ріг : 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2019. 2. 
Рашевська Н. В. 
Аналіз 
компетентностей 
випускника 
університету 
відповідно до 
програми 
«Партнерство для 
навичок 21 століття» / 
Н. В. Рашевська // 
Тези доповідей ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Інформаційні 
технології в освіті, 
науці і техніці» 
(ІТОНТ-2018) : 
Черкаси, 17-18 травня 
2019 р. –Черкаси : 
ЧДТУ, 2018. – С. 223-
225. 
3. Рашевська Н. В. 
Фундаментальна 
підготовки сучасного 
інженера / Н. В. 
Рашевська // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства : 
матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції. 
– Кривий Ріг : 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018. –
Т. 2. – С. 192. 
4. Рашевська Н. В. 
Система MoodleCloud 
для створення 
персонального 
навчального 
середовища студента 
технічного ВНЗ / Н. В. 
Рашевська // Фізика і 
хімія твердого тіла: 
стан, досягнення і 
перспективи : 
Матеріали IV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції молодих 
вчених та студентів. – 
Луцьк : РВВ Луцького 
НТУ, 2016 – С. 234-
236. 
5. Рашевська Н. В. 
Вимоги до освітніх 
програм підготовки 
інженерів / Н. В. 
Рашевська // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства : 
матеріали 
міжнародної науково-
технічної конференції. 
– Кривий Ріг : 
Видавничий центр 



ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
С. 380.
16) участь у 
професійних 
об`єднаннях за 
спеціальністю
Голова журі І етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів (2019, 2020 рік);  
17)досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п`яти років
Діючий вчитель 
Криворізького 
Покровського ліцею.
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Диплом 
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ДK 046884, 
виданий 

02.07.2008, 
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доцента 12ДЦ 
028279, 
виданий 
10.11.2011

27 Фізика 1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
Герасимова К. В., 
Ткаченко Г. І. 
Статистичні ідеі в 
курсі фізики 
технічних 
університетів. Фізико-
математична освіта. 
2019. Випуск 4(22). С. 
22–27.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Несмашний Є.О. 
Використання 
чисельних методів 
моделювання 
фізичних процесів в 
закладах вищої освіти 
/Є.О. Несмашний, Г.І. 
Ткаченко, К.В. 
Герасимова // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. Збірник 
наукових праць. - 
Кривий Ріг: КНУ. - № 
48. - 2019. – С. 88 – 94.  
2. Ткаченко Г.И. 
Применение метода 
конечних элементов 
для оценки степени 
устойчивых групп и 
бортов карьера № 3 
ЧАО «ЦГОК» / Е.А. 
Несмашный, А.В. 
Болотников, Г.И. 
Ткаченко. // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету. Збірник 
наукових праць. - 
Кривий Ріг: КНУ. - № 
47. - 2018. – С. 38 - 44. 



3. Ткаченко Г.И. 
Геомеханическое 
обоснование 
устойчивых 
параметров отвалов 
карьера № 4 ПАО 
«ЦГОК» / Е.А. 
Несмашний, Г.И. 
Ткаченко, Е.В. 
Герасимова // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: зб. наук. 
праць. - Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», - 2016.- 
№ 43.- С. 127-132. 
4. Ткаченко Г.І. Расчет 
устойчивости участка 
Восточного борта 
карьера ПАО 
«ИнГОК» в песчано-
глинистой толще. / 
Е.А Несмашный, 
Г.И.Ткаченко, А.В. 
Болотников // Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: зб.наук 
праць.-2016.- № 41.-С. 
64-69. 
5. Tkachenko 
G.I..Stability evaluation 
of JSC "yugok"eastern 
pit wall taking into 
account seismic mass 
blasting effect/ 
Nesmashnyi IE.A., 
Tkachenko G.I Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: зб. наук. 
праць. - Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», - 2017.- 
№ 44.- С.27-32.
6. Tkachenko 
G.I..Stability evaluation 
of JSC "yugok"eastern 
pit wall taking into 
account seismic mass 
blasting effect/ 
Nesmashnyi IE.A., 
Tkachenko G.I Вісник 
Криворізького 
національного 
університету: зб. наук. 
праць. - Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», - 2017.- 
№ 44.- С.27-32.
7. Ткаченко Г.И., 
Геомеханическое 
обоснование 
геометрических 
параметров бортов 
карьера ЧАО 
«ИнГОК» на 
предельном контуре 
/Несмашный Е.А., 
Ткаченко Г.И., 
Болотников А.В. // 
Вісник Криворізького 
технічного 
університету. Збірник 
наукових праць. - 
Кривий Ріг: КНУ. - № 
46.-2018.- С. 19-25.
8. Несмашний Є.О. 
Розроблення фізико-
математичної моделі 
скочування бутів 
гірської породи з 
породних відкосів / 



Несмашний Є.О, 
Ткаченко Г.І. 
Герасимова К.В. // 
Гірничий вісник: 
наук. – техн. зб. - 
Кривий Ріг: ДВНЗ 
«Криворізький 
національний 
університет», 2020 - 
№107. – C. 101-106.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника чи 
монографії 
Ткаченко Г.І. 
Імітаційне 
моделювання. 
Навчальний посібник. 
/ЗавсегдашнийВ.О., 
Максимов О.В. - 
Кривий Ріг: 
Видавничий дім, 
2004. – 166 с.
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
:
Відповідальний 
виконавець НДР 
"Розроблення фізико-
математичної моделі 
скочування бутів 
гірської породи з 
породного відкосу 
висотою понад 30 
метрів" (договір № 8-
59-19)
9) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів “Мала 
академія наук 
України”:
1. Участь у журі 
конкурсу «Мала 
академія наук 
Украіни», 
рецензування робіт 
(заклад освіти, 
гімназія №95) . 2. 
Підготовка та участь у 
журі студентських 
олімпіад у закладі 



освіти (І етап 
студентських олімпіад 
з фізики).
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Герасимова К.В., 
Г.І.Ткаченко. Загальна 
фізика в таблицях і 
формулах. Методичні 
вказівки для 
самостійної роботи 
студентів 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» / 
К.В. Герасимова, 
Г.І.Ткаченко // 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018.- 
92 с. 
2. Ткаченко Г.І. Фізика 
в таблицях і 
формулах. Методичні 
вказівки для 
самостійної роботи 
студентів гірничих і 
металургійних 
спеціальностей. / К.В. 
Герасимова , Г.І. 
Ткаченко. - Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2017. – 90 с. 
3. Ткаченко Г.І. 
Фізика. Частина ІІІ. 
Оптика. Атомна і 
ядерна фізика. 
Збірник задач за 
професійним 
спрямуванням для 
студентів технічних 
спеціальностей усіх 
форм навчання / К.В. 
Герасимова, С.В. 
Повар, Г.І. Ткаченко. - 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2016. – 
60 с.
12) наявність не 
менше п'яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення:
1. Комп’ютерна 
програма «Пакет 
прикладних 
комп’ютерних 
програм 
«Rolling»Свідоцтвопр
о реєстрацію 
авторського права 
натвір №56980. 
Державна служба 
інтелектуальної 
власності України . 
Дата реєстрації 



15.10.2014. 2. 
Комплекс 
комп’ютерних 
програм «РЕПЕР». 
Авторське свідоцтво 
на твір №39943. 
Державна служба 
інтелектуальної 
власності України. 
Дата реєстрації 
10.09.2011. 3. 
Комп’ютерна 
програма для оцінки і 
розрахунку стійкості 
укосів бортів кар’єру і 
ярусів відвалів 
«КUSTO» 
Свідоцтвопро 
реєстрацію 
авторського права 
натвір №18720. 
Державна служба 
інтелектуальної 
власності України . 
Дата реєстрації 
22.11.2006.
13)  наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
1. Герасимова К.В., 
Г.І.Ткаченко. Загальна 
фізика в таблицях і 
формулах. Методичні 
вказівки для 
самостійної роботи 
студентів 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» / 
К.В. Герасимова, 
Г.І.Ткаченко // 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2018.- 
92 с. 2. Ткаченко Г.І. 
Фізика в таблицях і 
формулах. Методичні 
вказівки для 
самостійної роботи 
студентів гірничих і 
металургійних 
спеціальностей. / К.В. 
Герасимова , Г.І. 
Ткаченко. - Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2017. – 90 с. 3. 
Ткаченко Г.І. Фізика. 
Частина ІІІ. Оптика. 
Атомна і ядерна 
фізика. Збірник задач 
за професійним 
спрямуванням для 
студентів технічних 
спеціальностей усіх 
форм навчання / К.В. 
Герасимова, С.В. 
Повар, Г.І. Ткаченко. - 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2016. – 
60 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 



(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Несмашний Є.О. 
Використання 
чисельних методів 
моделювання 
фізичних процесів в 
закладах вищої освіти 
/ Є.О. Несмашний, Г.І. 
Ткаченко, К.В. 
Герасимова // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: Міжнар. 
наук.-техн. конф. (м. 
Кривий Ріг, 22 -24 
травня 2019 р.): тези 
доп. - Кривий Ріг: 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2019. – 
Т. 2. – С. 128. 
2. Несмашный Е.А. 
Применение метода 
конечних элементов 
для оценки степени 
устойчивых групп и 
бортов карьера № 3 
ЧАО «ЦГОК» / Е.А. 
Несмашный, Е.В. 
Герасимова, Г.И. 
Ткаченко. // Розвиток 
промисловості та 
суспільства: Міжнар. 
наук.-техн. конф. (м. 
Кривий Ріг, 22 -24 
травня 2019 р.): тези 
доп. - Кривий Ріг: 
ДВНЗ «Криворізький 
національний 
університет», 2019. – 
Т. І. – С. 
3. Ткаченко Г.І. 
Прогнозування та 
попередження зсувів в 
зовнішніх відвалах з 
випадково 
розподіленими 
властивостями 
розкривних порід / 
Галина Ткаченко, 
Катерина Герасимова 
// Тенденції та 
перспективи розвитку 
науки і освіти в умовах 
глобалізації: ХХІ 
Міжнар. наук.- практ. 
конф., 2017 р.- 
Переяслав-
Хмельницький: ДВНЗ 
«Переяслав-
Хмельницький ДПУ 
ім. Григорія 
Сковороди», 2017 - № 
21. – С. 784-787. 
4. Герасимова К.В., 
Ткаченко Г.І. 
Особливості 
викладання фізики в 
умовах 
«інформаційного 
вибуху/ К.В. 
Герасимова, Г.І. 
Ткаченко// Розвиток 
промисловості та 
суспільства: Міжн. 



наук.-техн. конф. (м. 
Кр. Ріг, 23 -25 травня 
2018 р.), Кр. Ріг: ДВНЗ 
«КНУ», 2018.Т. 2. – С. 
194. 
5. Ткаченко Г.И. 
Расчет и обоснование 
безопасных 
параметров временно 
нерабочих бортов 
карьера ПАО 
«ИнГОК» // Г.И. 
Ткаченко, Е.А. 
Несмашний, А.В. 
Болотников // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: Міжнар. 
наук.- техн. конф., 
2016р.: тези доп.- 
Кривий Ріг: КНУ, 
2016. – Т.1. – С.4.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю - 6 
років (лабораторія 
фізичної електроніки 
та фізики тонких 
плівок, 1981-1986 рр.)
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років: 
Наукове 
консультування 
ІнГЗК, ПівдГЗК, 
ПівнГЗК, ЦГЗК.

105225 Фляга Ірина 
Леонідівна

викладач, 
Основне 
місце 
роботи

механічної 
інженерії та 
транспорту

Диплом 
спеціаліста, 

Кіровоградськ
ий державний 
педагогічний 
університет 

імені 
Володимира 
Винниченка, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Фізичне 
виховання

27 Фізвиховання 1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Орєхова В.Л. 
Методичні 
рекомендацій 
«Настільний теніс 
(інвентар, обладнання 
та екіпіровка гравців, 
основні правила гри)» 
для студентів усіх 
спеціальностей, 
викладачів фізичного 
виховання закладів 
вищої освіти 
неспортивного 
профілю, тренерів. / 
В.Л. Орєхова, І.Л. 
Фляга – Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020. - 32 с. 
2. Орєхова В.Л. 
Методичні 



рекомендацій 
«Настільний теніс 
(теорія і методика 
навчання технічних 
прийомів гри)» для 
студентів усіх 
спеціальностей, 
викладачів фізичного 
виховання закладів 
вищої освіти 
неспортивного 
профілю, тренерів. / 
В. Л. Орєхова, І.Л. 
Фляга – Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2020.
3. Орєхова В.Л. 
Методичні 
рекомендації щодо 
організації 
самостійних занять 
фізичними вправами 
/ В.Л. Орєхова, І.В. 
Послушной, І.Л. 
Фляга. – Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КНУ, 2019. – 36 с. 
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
Викладач з фізичного 
виховання більше 
п’яти років

114046 Цимбал 
Тетяна 
Володимирів
на

професор, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
доктора наук 
ДД 001454, 

виданий 
30.11.2012, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 026905, 
виданий 

15.12.2004, 
Атестат 

доцента ДЦ 
027442, 
виданий 

20.01.2011, 
Атестат 

професора AП 
001497, 
виданий 

26.02.2020

28 Філософія 1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
 1) наявність за 
останні п'ять років 
наукових публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
1.Ukrainian emigration 
to Latin America 
countries: historiosophy 
aspect // East 
European Historical 
Bulletin. – Drohobych: 
Publishing House 
«Helvetica», 2019. – 
Issue 11. – 248 p. – P. 
89-97. Web of Science
2. Tetiana Tsymbal, 
Natalкa Zemzyulina. 
The colonial expansion 
of Africa and the 
formation of a new 
world order (the end of 
the XIXth the 
beginning of the XXth 
centuries) // East 
European Historical 
Bulletin. – Drohobych: 
Publishing House 
«Helvetica», 2020. – 
Issue 14. – 236 p. – P. 
54-64. Web of Science
3. Ukrainian emigration 
to Canada at the end of 
the XIXth beginning of 
the XXth century: 
historiosophy aspect // 
Analele Universitatii 
din Craiova. Istorie, 



Anul XXIV, Nr. 
2(36)/2019. – 178 p. – 
P. 119-128. Scopus.
4. The colonial 
expansion of Africa and 
the formation of a new 
world order (the end of 
the XIXth – the 
beginning of the XXth 
centuries) // East 
European Historical 
Bulletin. – Drohobych: 
Publishing House 
«Helvetica», 2020. – 
Issue 14. – 236 p. – P. 
54-64. Web of Science.
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Миф и реальность в 
нарративных 
практиках украинской 
эмиграции //Вісник 
Харківського 
національного універ-
ситету 
ім.В.Н.Каразіна. 
Серія: «Теорія культу-
ри і філософія науки». 
– Вип. 53. – Харків, 
2016. – 138 с. – С. 15-
21. Фахове видання
2. Українська церква 
як епіцентр сучасного 
діаспорального 
буття//Історія релігій 
в Украї-ні: науковий 
щорічник. – Львів: 
Інститут 
релігієзнавства – 
філія Львівського 
музею історії релігії; 
Видавн. відділ 
Львівського музею 
історії релігії «Логос», 
2015. – Книга 1. – 656 
с. – С. 502-510.
Фахове видання
3. Українці в Європі:
репрезентація 
національної 
ідентичності 
трудовими 
мігрантами//Україноз
навчий альманах. 
Випуск 18. – Київ, 
2015. – 260 с. – С. 42-
44. Фахове видання
4. «Чи є батьківщина, 
у ґрунті якої – коріння 
людини?»: проблема 
еміграції в 
екзистенційній 
філософії//Проблеми 
гуманітар-них наук : 
збірник наукових 
праць ДДПУ ім. Івана 
Франка. Серія 
«Філософія». – 
Дрогобич : Видавн. 
відділ ДДПУ ім. Івана 
Франка, 2015. – 
Випуск тридцять 
п’ятий. – С. 13-22. 
Фахове видання
5. Українська 
еміграція в Західній 



Канаді: досвід 
філософської 
рефлексії//Американс
ька історія та 
політика: науковий 
журнал. – № 2. – К., 
2016. – 254 с. – С. 214-
221. Фахове видання
6. Консолідація 
українців як відповідь 
на виклики 
внутрішньої міграції в 
умовах гібридної 
війни//Українознавчи
й альманах. Випуск 
22. – Київ: 
«Міленіум», 2017. – 
160 с. – С. 62-66. 
Фахове видання
7. Евристичний 
потенціал концепції 
самодетермінації 
особистості у 
католицькому 
персоналізмі Ж. 
Марітена//Історія 
релігій в Україні: 
науковий щорічник. – 
Львівський музей 
історії релігії; Інститут 
української 
археографії та 
джерелознавства ім. 
М.С. Грушевського; 
Інститут філософії ім. 
Г.С. Сковороди. –
Львів: «Логос», 2018. 
Вип. 28, Частина ІІ. 
630с. С. 403-418.
Фахове видання
8. Формування 
українського пантеону 
героїв 
в контексті проблеми 
консолідації 
нації//Українознавчи
й альманах. Випуск 
23. – К.: «Міленіум», 
2018. – 170 с. – С. 81-
87.
Фахове видання
9. Homo viator vs. 
людина вкорінена в 
католицькому 
екзистенціалізмі 
Габріеля 
Марселя//Науковий 
щорічник «Історія 
релігій в Україні». – 
Львів : Логос, 2019. 
Випуск 29. – 372 с. – С. 
85-94.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
1. Філософія героїзму в 
інтелектуальній 
спадщині В. 
Липинського // 
Спільна спадщина. Річ 
Посполита обох 
народів в польській і 
українській історичній 
думці ХІХ і ХХ ст.: 
колективна 
монографія. – Херсон: 
видавничий дім 
«Гельветика», 2019. – 
380 с. – С. 279-287."



2. Пам’ять про 
Майдан: усна історія 
як відображення 
індивідуальної та 
колективної 
свідомості // 
Historiografia w 
kontekstach 
nieoczekiwanych? – 
Lublin : Wyd-wo 
Uniwersytetu Marii 
Curie-Sklodowskiej, 
2017. – 158 s. – S. 111-
119. Зарубіжна 
публікація. 
Колективна 
монографія"
3. Освіта в добу 
глобалізації:від 
полікультурності до 
міжкультуралізму 
//Філософсько-
правові аспекти 
науково-педагогічної 
діяльності : 
монографія. – Кривий 
Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 
2018. – 146 с. – С. 6-24.
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня

Зхищено дві 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
філософських наук: 
2015 р. – 
Микольченко В.С. 
«Феномен героїзму: 
соцільно-
філософський аналіз» 
(ІВО НАПН України); 
2018 р. – Гойман О.О. 
«Міфологізація 
масової свідомості: 
соціально-
філософський аспект» 
(НПУУ ім. М.П. 
Драгоманова).
5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”
Участь у 
Міжнародному 
науковому проекті 
«Historia - mentalnosc 
- tozsamosc. Miejsce i 
rola historii oraz 
historykow w zyciu 
narodu polskiego i 
ukrainskiego w XIX i 
XX wieku».

виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 



редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
Член редакційної 
колегії журнлу: 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія «Гендерні 
дослідження».
9) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів “Мала 
академія наук 
України”
9. Голова журі секції 
«Філософія і 
релігієзнавство» на 
конкурсі «Соціс» 
(Перший етап 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-дослідних 
робіт учнів-членів 
МАН України (2017-
2019 роки).

11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)

11. Опонування (за 
останні 5 років) на 
захисті дисертацій на 
здобуття нукового 
ступеню кандидата 
філософських наук: 
1.Єгупов М.В. 
Ідентичність як 
атрибут людини і 
суспільства (Київ, 
2015); 2.Іщенко О.А. 
Філософська 
рефлексія феномену 
інтеграції іноземних 
студентів у 
інтернаціональне 
освітнє середовище 
(Київ, 2015).
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 



посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
Методичні вказівки до 
написання реферату 
(для аспірантів усіх 
спеціальностей). - 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2015. – 
22 с. Методичні 
рекомендації.
Плани семінарських 
занять з філософії 
(для аспірантів усіх 
спеціальностей і форм 
навчання). - Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2015. – 20 с. 
Методичні 
рекомендації.
Конспект лекцій з 
курсу «Філософія 
техніки». 2017 рік. 32 
с. (Протокол № 3 від 
24.10. 2017 р.). 
Електронний варіант.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п'яти публікацій

Шевченко і Герцен: 
«наші апостоли, наші 
самотні вигнанці» // 
Материалы XVIII 
Международного 
научного семинара 
«Шевченковская 
мозаика Северной 
Венеции (XIX в. – 
первой половины ХХ 
в.): к 180-летию 
освобождения Т. Г. 
Шевченко из 
крепостной 
зависимости», 22-23 
сентября 2018 года. - 
С.-Петербург-Нежин: 
ЧП Лысенко Н.М., 
2019. – 360 с. – С. 125-
134.
2. Філософське 
консультування в 
системі реабілітації 
демобілізованих 
військових // 
Соціальна робота і 
сучасність: теорія та 
практика вирішення 
проблем учасників і 
постраждалих у 
збройних конфліктах 
(28 березня 2019 р., м. 
Київ). – К.: ТОВ НВП 
«Інтерсервіс», 2019. – 
217 с. – С. 204-206.



3. Використання 
зарубіжного досвіду 
соціальної роботи з 
демобілізованими 
військовими в 
сучасній Україні // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства. 
Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції. 
Т.2. – Кривий Ріг: 
Вид-во КНУ, 2019. – 
198 с. – С. 175.
4. Миротворчість як 
форма соціального 
служіння особистості 
// Філософські засади 
креатосфери у 
контексті творчості: 
Матеріали ХV 
Міжнародної науково-
праткичної 
конференції (30 
травня 2019 р.). – К.: 
ТОВ НВП 
«Інтерсервіс», 2019. – 
229 с. – С
5. Гендерні ролі в 
сучасній гібридній 
війні в Україні // 
Світові конфлікти у 
ХХІ столітті: 
філософська 
рефлексія соціальних, 
економічних, 
екологічних, 
політичних та 
релігійних аспектів: 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (25 
жовтня 2018 р., 
м.Київ). – К.: ТОВ 
НВП «Інтерсервіс», 
2018. – 145 с. – С.138-
140.
6. Спогади учасників 
Революції Гідності: 
між буденністю та 
героїзмом // ІХ 
Міжнародний Конгрес 
україністів. Збірник 
наукових статей (До 
100-річчя 
Національної академії 
наук України). – К. : 
Видавництво НАН 
України ІМФЕ ім. М.Т. 
Рильського, 2018. – С. 
327-336.
7. Героїзм в етичному 
та екзистенційному 
вимірах у філософії 
Мирослава Поповича 
// Творчість 
Г.С.Сковороди як 
метатекст української 
культури. Пам’яті 
Мирослава Поповича : 
Матеріали XXVI 
Харківських 
міжнародних 
сковородинівських 
читань. – Харків : 
Майдан, 2018. – 318 с. 
– С. 265-274.
8. Етичне підґрунтя 
літературної творчості 



Олександра 
Аблєсімова (до 275-
річчя від дня 
народження) // 
Материалы XVIІ 
Междунар. научн. 
семинара «Писатели и 
представители 
культуры России 
родом с Украины». – 
СПб, Ніжин, 2018;
9. Екологічна етика в 
системі освіти 
студентів 
промислових регіонів 
// Розвиток 
промисловості та 
суспільства : 
Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
24-26 травня 2018 р. – 
ДВНЗ «КНУ». – 
Кривий Ріг, 2018. Т.2. 
– 220 с. – С. 204;
10. Майдан від першої 
особи. Регіональний 
вимір. Вип. 3.: у 2 ч. Ч. 
1. АР Крим – 
Луганська обл. / 
Український інститут 
національної пам’яті. 
– Київ: К.І.С., 2017. – 
416 с. – С. 117-152 
(Дніпропетровська 
обл.);
11. Жінка-мати у вирі 
революцій та війн: 
жертовність та етика 
піклування // 
http://ddcentr.org.ua/u
a/projects/konferentsiy
a-gender-u-revolyutsiji-
vijni-ta-
mirobuduvannikh.html 
13 с.
12. Interethnic 
communication as a 
consequence of internal 
migration in conditions 
of hybrid war in 
Ukraine // 
International Academic 
conference. Curren 
trends of the 
intercultural 
communication. 
22.12.2017. Warsaw. – 
Jozefow: Set of 
abstracts of conference 
participants (e-book). 
Alcide De Gasperi 
University of 
Euroregional Economy, 
2017. - P. 11-12;
13. Проблема 
буттєвого вкорінення 
людини у творчості 
філософів української 
діаспори // 
Українська діаспора: 
проблеми 
дослідження : тези 
доповідей 
Міжнародної наукової 
конференції, 27-28 
вересня 2016 р., м. 
Острог. – Острог : 
Вид-во НУ «ОА», 
2016. – 378 с. – С. 265-
267.



14. Самотворення як 
відповідь на 
екзистенційні 
виклики // Людяність 
творчості як творчість 
людяності: Матеріали 
XIV Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. – К. : 
КПІ ім. Шгоря 
Сікорського. – К.: ТОВ 
НВП «Інтерсервіс», 
2017. – 245 с. – С. 232-
234.
15. Проблема 
ідентичності в 
контексті міграційних 
викликів гібридної 
війни // Проблеми 
культурної 
ідентичності в ситуації 
сучасного діалогу 
культур : Матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції. – Острог 
: Вид-во НУУ «ОА», 
2017. – с. – С.
16. Формування 
екологічної свідомості 
молоді в сучасних 
промислових центрах 
// Міжнародна 
науково-технічна 
конференція 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства» 24-26 
травня 2017 р. – 
Кривий Ріг : 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2017. – 
С. 417.
17. Гендерний аспект 
внутрішньої міграції 
українців в умовах 
гібридної війни // 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія». 
Серія «Гендерні 
дослідження». – 
Острог : Вид-во НУ 
«ОА», 2017. – Вип 3. – 
168 с. – С. 106-113.
16) участь у 
професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю
Академік 
Національної 
Академії наук вищої 
освіти України.

216501 Пахомов 
Володимир 
Іванович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

механічної 
інженерії та 
транспорту

Диплом 
кандидата наук 

KД 063724, 
виданий 

03.07.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000335, 
виданий 

29.06.1994

34 Вантажні 
перевезення

1. Основне місце 
роботи - КНУ
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1.Пахомов В.І. 
Дослідження 
характеристик 
ефективності 
екскаваторно-
автомобільних 



комплексів на 
кар'єрах Кривбасу/І.В. 
Гірін, В.І. Пахомов, 
М.Г. Пристинський // 
Вісник КНУ – випуск 
47, Кривий Ріг 
2018р.– С.76-81.
2.Пахомов В.І. 
Впровадження 
інформаційних 
технологій в процес 
управління міськими 
перевезеннями в 
Україні/ І.В. Гірін, В.І. 
Пахомов,
М.Г.Пристинський // 
Вісник КНУ – випуск 
48, Кривий Ріг 
2019р.– С. 99-105.
3. Пахомов В.І. 
Обгрунтування 
найближчих 
перспектив вибору 
джерела енергії для 
автомобіля / І.В. Гірін, 
В.І. Пахомов / Вісник 
КНУ – випуск 49, 
Кривий Ріг 2019р.– С. 
14-20.
4. Пахомов В.И. 
Статистическое 
моделирование 
системы ежедневного 
обслуживания 
автомобилей// Гирин 
И.В., В.И. Пахомов / 
Вісник КНУ – випуск 
49, Кривий Ріг 2019р. 
С. 75-80.
7) робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН:
1. Акредитаційна 
експертиза на 
провадження 
освітньої діяльності у 
Державному 
навчальному закладі 
«Дніпровський 
транспортно-
економічний 
коледж», пов’язаної з 
підготовкою 
молодших 
спеціалістів за 
спеціальністю 
5.07010602 
«Обслуговування та 



ремонт автомобілів і 
двигунів» напряму 
підготовки 6.070106 
«Автомобільний 
транспорт», Наказ 
МОНУ від 13.12.2017 
№ 1340-л.
2. Акредитаційна 
експертиза на 
провадження 
освітньої діяльності у 
Миколаївському 
коледжі транспортної 
інфраструктури 
Дніпровського 
національного 
університету 
залізничного 
транспорту імені 
академіка В. 
Лазаряна, пов’язаної з 
підготовкою 
молодших 
спеціалістів за 
спеціальністю 
5.07010602 
«Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів» напряму 
підготовки 6.070106 
«Автомобільний 
транспорт», Наказ 
МОНУ від 05.04.2018 
№ 434-л.; 3. 
Акредитаційна 
експертиза на 
провадження 
освітньої діяльності у 
Куп’янсьому 
автотранспортному 
коледжі, пов’язаної з 
підготовкою 
молодших 
спеціалістів за 
спеціальністю 
5.07010602 
«Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів». Наказ 
МОНУ від 13.06.2018 
№ 1175-л.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Пахомов В.І. 
Методичні вказівки до 
виконання курсового 
проекту з дисципліни 
«Вантажні 
перевезення» для 
студентів 
спеціальності 275.03 
«Транспортні 
технології» 
(Автомобільний 
транспорт) всіх форм 
навчання. / Пахомов 
В.І. // Кривий Ріг.: 
ДВНЗ «КНУ», 2018.- 
19с. № 277 від 
19.04.2018.



2. Пахомов В.І. 
Методичні вказівки 
для лабораторних 
(практичних) робіт з 
дисципліни 
«Вантажні 
перевезення» для 
студентів 
спеціальності 275.03 
«Транспортні 
технології» 
(Автомобільний 
транспорт) всіх форм 
навчання. / Пахомов 
В.І. // Кривий Ріг.: 
ДВНЗ «КНУ», 2018.- 
27с. № 276 від 
19.04.2018.
3. Пахомов В.І. 
Методичні вказівки до 
виконання 
розрахунково-
графічної роботи з 
дисципліни 
«Автомобілі» на тему 
«Тяговий розрахунок 
автомобіля» для 
студентів 
спеціальності 274 
«Автомобільний 
транспорт» всіх форм 
навчання. / Пахомов 
В.І. // Кривий Ріг.: 
ДВНЗ «КНУ», 2017.- 
29с. № 217 від 
5.12.2017.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій;
1. Пахомов В.І. 
Моделювання тягово-
швидкісних 
властивостей 
кар’єрних самоскидів 
//Міжнародна 
науково-практична 
конференція «Шляхи 
вирішення проблем 
експлуатації 
спеціалізованих 
автотранспортних 
засобів» - Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», 2016 - 
С.18-22.
2. Пахомов В.І. 
Моделювання 
технологічних 
процесів 
гірничотранспортних 
цехів // Міжнародна 
науково-практична 
конференція  «Шляхи 
вирішення проблем 
експлуатації 
спеціалізованих 
автотранспортних 
засобів». - Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», 2014 - 
С. 71-82.
5. Пахомов В.И. 
Методы системного 
анализа в решении 
транспортных 
проблем // 



Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства» - Кривий 
Ріг: ДВНЗ «КНУ», 
2016 – том1 С. 28.
6. Пахомов В.И. 
Моделирование 
режимов движения 
автосамосвалов при 
разработке глубоких 
горизонтов карьера // 
Міжнародна науково-
технічна інтернет-
конференція 
«Інноваційний 
розвиток 
гірничодобувної 
галузі», 2016 – С. 267.
7. Пахомов В.И., 
Актуализация 
обоснования 
рациональных 
условий эксплуатации 
автотранспорта 
соответственно 
изменяющейся 
глубине карьера / В.С. 
Гирин // Міжнародна 
науково-технічна 
інтернет-конференція 
«Інноваційний 
розвиток 
гірничодобувної 
галузі» 2016 – С. 24.
8. Пахомов В.И. 
Моделирование 
топливно-
экономических 
свойств карьерных 
автосамосвалов // 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства» - Кривий 
Ріг: ДВНЗ «КНУ», 
2017 – том1 С. 291.
9. Пахомов В.И. 
Моделирование 
расхода топлива 
карьерных 
автосамосвалов // 
Міжнародна науково-
практична 
конференція «Шляхи 
вирішення проблем 
експлуатації 
спеціалізованих 
автотранспортних 
засобів» - Кривий Ріг: 
ДВНЗ «КНУ», 2017 – 
С. 28-38.
10. Пахомов В.І. 
Проблеми 
експлуатації 
автосамоскидів на 
кар’єрах Кривбасу // 
Міжнародна науково-
технічна інтернет-
конференція 
«Інноваційний 
розвиток 
гірничодобувної 
галузі», 2017– С. 243.

128833 Пристінськи
й Микола 
Григорович

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

механічної 
інженерії та 
транспорту

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпродзержи
нський 

державний 

20 Дослідження 
операцій в 
транспортних 
системах

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2) наявність не менше 



технічний 
університет, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
090258 

Автомобілі та 
автомобільне 
господарство

п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Пристінський М.Г. 
Впровадження 
інформаційних 
технологій в процес 
управління міськими 
перевезеннями в 
Україні / В.І. Пахомов, 
В.С. Гірін // Вісник 
КНУ, Кривий Ріг 2018 
р. – випуск 48 – С. 99-
105.
2. Пристінський М.Г. 
Дослідження 
характеристик 
екскаваторно-
aвтомобільних 
комплексів на 
кар’єрах Кривбасу. 
Вісник КНУ, випуск 
47, 2018 р.
3. Пристінський М.Г. 
Современные 
технологии 
обеспечения активной 
безопасности 
управления 
автотранспортными 
средствами. НТК 
«Качество 
минерального сырья» 
ДВНЗ КНУ, том 2, 
Кривий Ріг 2018 р., с. 
369-381. 
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Пристінський М.Г. 
«Автоматизовані 
системи управління на 
автомобільному 
транспорті: 
Навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закладів. 
/ Ю.А. 
Монастирський, М.Г. 
Пристінський, С.М. 
Пристінський, - УДК 
656.13(075.32). 
Кривий Ріг, ДВНЗ 
«КНУ», 2019 – 258 с.
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Пристінський М.Г. 
Методичні вказівки та 
програма першої 
виробничої практики 
для студентів денної 
форми навчання 
спеціальність 275 
“Транспортні 
технології 



(автомобільний 
транспорт)” / 
Пристінський М.Г. // 
Кривий Ріг.: ДВНЗ 
«КНУ»,. 2018р. 12 с.
2. Пристінський М.Г. 
Методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни « 
Автомобілі» студентів 
спеціальності 274 
«Автомобільний 
транспорт» (денної та 
заочної форм 
навчання). / 
Пристінський М.Г. // 
Кривий Ріг.: ДВНЗ 
«КНУ», 2017р. – 4с.
3. Пристінський М.Г. 
Методичні вказівки з 
вивчення дисципліни 
«Автомобілі. Аналіз 
конструкцій, робочі 
процеси та основи 
розрахунків 
автомобілів» та 
виконання 
контрольних робіт 
студентів заочної 
форми навчання 
спеціальність 274 
«Автомобільний 
транспорт.» / 
Пристінський М.Г. // 
Кривий Ріг.: ДВНЗ 
«КНУ», 2017р.–  23 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Пристінський М.Г. 
Оптимізація 
завантаження 
екскаваторно-
автомобільних 
комплексів на 
кар'єрах Кривбасу / 
В.І. Пахомов, В.С. 
Гірін // МНТК 
«Розвиток 
промисловості та 
суспільства», Кривий 
Ріг: ДВНЗ «КНУ», 
2019 р. Том 2. – С. 31.
2.The way of the 
complete utilization of a 
service life of the large-
dimension tires of 
career dump trucks. 
Romania: 
UNIVERSITAS 
Publishing, 198-200, 
2018
3. М.Г. Пристінський 
Застосування 
розрахунково-
експериментального 
методу прогнозування 
температурних 
показників при 
експлуатації 
великогабаритних 
шин на кар’єрних 
автосамоскидах / С.М. 
Пристінський // 



Вісник Криворізького 
національного 
університету: Кривий 
Ріг - КНУ, 2017 – 
випуск 44 – С. 157-163.
4. Пристинський Н.Г. 
Методика 
прогнозирования 
ресурса 
крупногабаритных 
шин карьерных 
автосамосвалов / С.Н. 
Пристинський // 
Международная 
научно-техническая 
интернет-
конференция 
«Инновационное 
развитие 
горнодобывающей 
отрасли», Кривой Рог: 
ДВНЗ КНУ, 2016 р. – 
С. 269.
5. Пристінський М.Г. 
Перспективи 
розробки цифрової 
панелі приладів 
сучасних автомобілів 
// Всеукраїнська НТК. 
«Шляхи вирішення 
проблем експлуатації 
спеціалізованих 
автотранспортних 
засобів», Кривий Ріг, 
ДВНЗ КНУ, 2016 р. – 
С. 51-55.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
Проходження служби 
в збройних силах 
1973-1983 роки. на 
посадах зам. 
командира роти з 
озброєння та техніки, 
зам. командира 
батальйону з 
озброєння та техніки, 
1985-1994 роки на 
посаді зам. командира 
частини з озброєння 
та техніки.

216157 Пасічна 
Олена 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

інформаційних 
технологій

Диплом 
кандидата наук 

ДK 012175, 
виданий 

10.10.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
001299, 
виданий 

28.04.2004

23 Українська 
мова за 
професійним 
спрямуванням

1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Кандидат 
філологічних наук, 
доцент кафедри 
інженерної педагогіки 
та мовної підготовки 
3.Стаж науково-
педагогічної роботи 12 
повних років.
4. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України:
1. Пасічна О. В. 
Лінгвостилістичні 
особливості офіційно-
ділових текстів / О. В. 
Пасічна // Філологічні 
студії: Науковий 
вісник Криворізького 



державного 
педагогічного 
університету: зб. наук. 
праць. – Вип. 17. – 
Кривий Ріг: ФОП 
Маринченко С. В., 
2018. – С. 181-191.
2. Пасічна О. В. 
Дидактичні основи 
підготовки інженера-
педагога у вищому 
навчальному закладі / 
О. В. Пасічна // 
Педагогіка вищої та 
середньої школи : зб. 
наук. праць / за ред. З. 
П. Бакум. – 2016. – 
Вип. 48. – С. 27–29.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
Українська мова за 
професійним 
спрямуванням : [навч. 
посіб. для студ. закл. 
вищ. освіти] / Л. В. 
Козак, О. В. Пасічна, І. 
В. Ланова. – Кривий 
Ріг : КНУ, 2018. – 202 
с.

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання:
Керівник ініціативної 
НДР на кафедрі 
інженерної педагогіки 
та мовної підготовки 
«Мовна особистість 
майбутнього фахівця» 
(РК№ 0116U001784) 
(2016-2018 рр.)
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування:
1. Пасічна О. В. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
дисципліни 
«Українська мова» 
(суспільно-політична 
сфера. Ч. 2.) для 
студентів-іноземців І 
курсу всіх 
спеціальностей ДВНЗ 



«Криворізький 
національний 
університет» / О. В. 
Пасічна. – Кривий Ріг: 
ВЦ КНУ, 2015. – 40 с.
2. Пасічна О. В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних завдань з 
дисципліни 
«Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)» для 
студентів І курсу 
денної і заочної форм 
навчання всіх 
спеціальностей. – 
Кривий Ріг : ВЦ ДВНЗ 
«КНУ», 2015. – 90 с. / 
С. 39-52, 58-69, 73-78, 
83-89. (співавтори: 
Козак Л. В., Савченко 
А. Л., Ланова І. В.).

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 



секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу:
Керівництво постійно 
діючою науковою 
проблемною групою 
студентів «Культура 
професійного 
мовлення» Робота у 
складі 
організаційного 
комітету/журі І етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
української мови.

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Пасічна О. В. 
Особливості вивчення 
типів відношень у 
складнопідрядному 
реченні під час 
аудіювання в курсі 
«Українська мова як 
іноземна» / О. В. 
Пасічна // Новітні 
педагогічні технології 
у викладанні мов 
іноземним студентам : 
матеріали міжнар. 
наук.-метод. семінару 
(Харків, 28 лютого – 1 
березня 2019 р.). – Х. : 
ХНАДУ, 2019. – С. 
170–175.
2. Пасічна О. В. 
Особливості вивчення 
прямої та непрямої 
мови у процесі 
вивчального читання 
в курсі «Українська 
мова як іноземна» / О. 
В. Пасічна // Ключові 
аспекти формування у 
полікультурному 
середовищі іноземної 
комунікативної 
компетенції сучасного 
студентства : збірник 
наук. праць міжнар. 
наук-метод. семінару 
(Харків, 21 травня 
2019 р.). – Х. : ХНАДУ, 
2019. – С. 78-83.
3. Пасічна О. В. 
Формування умінь і 
навичок вивчального 
читання в іноземних 
студентів у процесі 
опанування 
української мови // 
Новітні технології у 
викладанні мов 



іноземним студентам : 
матеріали міжнар. 
наук.-метод. семінару 
(Харків, 15-16 лютого 
2018 р.). – Х. : ХНАДУ, 
2018. – С. 204–208.
4. Пасічна О. В. 
Особливості 
засвоєння 
складнопідрядних 
речень зі 
сполучниками та 
сполучними словами у 
процесі аудіювання 
тексту в курсі 
«Українська мова як 
іноземна» // Ключові 
аспекти формування у 
полікультурному 
середовищі іноземної 
комунікативної 
компетенції сучасного 
студентства : 
матеріали міжнар. 
наук.-метод. семінару 
(Харків, 24 травня 
2018 р.). – Х. : ФОП 
Іванченко І. С., 2018. – 
С. 157–161.
5. наук.-практ. конф. 
(Харків, 12-13 жовтня 
2017 р.). – Х. : ХНАДУ, 
2017. – С. 131–135.

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:
З 1995 р. працювала за 
спеціальністю в 
закладах вищої освіти 
на посадах асистента, 
старшого викладача, з 
2002 р. – на посаді 
доцента.

220737 Максимова 
Олена 
Сергіївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

механічної 
інженерії та 
транспорту

Диплом 
бакалавра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

0501 
Економіка і 

підприємництв
о, Диплом 
магістра, 

Криворізький 
технічний 

університет, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

050107 
Економiка 

пiдприємства, 
Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Криворізький 
національний 
університет", 

рік закінчення: 
2019, 

спеціальність: 
274 

Автомобільний 

8 Логістика 1. Основне місце 
роботи – КНУ.
2. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
Темченко О. А. 
Сучасні тенденції 
зміни 
енерговитратності при 
виробництві 
залізорудної продукції 
/ О. А. Темченко, Г. В. 
Темченко, О. С. 
Максимова // 
Науковий вісник 
Національного 
гірничого 
університету. – 
Дніпропетровськ. – 
2015. – №3.– С. 89-94.  
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 



транспорт, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 051170, 

виданий 
28.04.2009, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

033403, 
виданий 

25.01.2013

України:
1. Максимова О. С. 
Оптимізація 
виробничої програми 
підприємств гірничо-
металургійного 
комплексу  /  
О.С.Максимова, 
С.В.Максимов, 
Г.В.Темченко / 
Економічний аналіз: 
зб. наук. праць // 
Тернопільський 
національний 
економічний 
університет. – 
Тернопіль : 
Видавничо-
поліграфічний центр 
Тернопільського 
національного 
економічного 
університету 
«Економічна думка», 
2016. – Том 23. - №2. 
– С.93-101.
2. О.М.Бондарчук 
Оптимізація 
ефективності 
діяльності 
промислового 
підприємства гірничої 
галузі / 
О.М.Бондарчук, 
Г.В.Темченко, 
О.С.Максимова  // 
Економічний вісник 
НГУ, 2018. -  № 1(61). 
– С.89-102.
3. Максимова О. С. 
Особливості розвитку 
логістики в Україні на 
сучасному етапі /  
О.С.Максимова, 
Г.В.Темченко, 
О.М.Бондарчук / 
«Бізнес інформ». – 
2018. -  № 5. – С.421-
427.
4. Максимова О.С. 
Обґрунтування 
методів корегування 
періодичності 
технічного 
обслуговування і 
ремонтів кар’єрних 
самоскидів у 
відповідності до умов 
їх експлуатації / 
О.С.Максимова, 
С.В.Максимов // 
Вісник КНУ, -2018. - 
№ 46. – С.185-191.
5. Максимова О.С. 
Дослідження  
сутності, місця та ролі 
логістичної системи 
України в світі / 
О.С.Максимова, 
Г.В.Темченко, 
О.М.Бондарчук // 
Інфраструктура 
ринку: електронне 
науково-практичний 
журнал. –  Одеса: 
Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій, 2019. - 
випуск 33. -  С.96-102
6. Максимова О.С. 



Обґрунтування 
параметрів 
спеціалізованого 
підприємства з 
капітального ремонту 
двигунів кар’єрних 
самоскидів великої 
вантажопідйомності в 
умовах Кривбасу /  
О.С.Максимова, 
С.В.Максимов. - 
Держава та регіони 
Серія: Економіка та 
підприємництво, 2020 
- №3(114) ч. 1-с.111-
117.
7. Максимова О.С. 
Маркетингові 
дослідження в системі 
пасажирських 
перевезень /  
О.С.Максимова, 
С.В.Максимов. - Вчені 
записки ТНУ імені 
Вернадського. Серія: 
Економіка і 
управління, 2020. - 
№4. т. 31 (70). – с.54-
61
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії:
1. Максимова О. С. 
Ефективність 
ресурсного 
забезпечення 
виробничої програми 
гірничорудних 
підприємств. 
Монографія / О. С. 
Максимова, С. 
В.Максимов, Г. 
В.Темченко. – Кривий 
Ріг: Видавничий 
центр ДВНЗ «КНУ», 
2015. – 200 с.
2. Рекова Н. Ю. 
Забезпечення 
ефективного 
використання 
енергоресурсів на 
гірничорудних 
підприємствах / Н. 
Ю.Рекова, Г. 
В.Темченко, О. 
С.Максимова. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
ДВНЗ «КНУ», 2015. – 
200 с.
15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
1. Максимова О. С. 
Проблеми 
формування 
трудового потенціалу 
на підприємствах 
гірничорудної 
промисловості // 
Сталий розвиток 
промисловості та 



суспільства: міжнар. 
науково-технічна 
конференція. – Том.1. 
– Кривий Ріг : 
Видавничий центр 
КТУ, 2015.Том.1.- 119.
2. Максимова О. С. 
Обґрунтування шляхів 
підвищення 
ефективності 
використання 
оборотних активів 
підприємств ГМК // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: міжнар. 
науково-технічна 
конференція. – 
Том.1.–Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КТУ, 2016. – С. 128.
3. Максимова О. С. 
Формування 
організаційно-
економічного 
механізму 
стратегічного 
управління на 
гірничозбагачувальни
х  підприємствах // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: міжнар. 
науково-технічна 
конференція. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КТУ, 2017. – С. 119.
4. Максимова О. С. 
Місце та роль 
логістичного сервісу в 
системі управління 
промисловим 
підприємством // 
Розвиток 
промисловості та 
суспільства: міжнар. 
науково-технічна 
конференція. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КТУ, 2019. – Том 1. – 
С. 123.
5. Максимова О. С. 
Методика оптимізації 
ремонтних циклів 
кар’єрних самоскидів 
на основі дослідження 
надійності їх роботи 
// Розвиток 
промисловості та 
суспільства: міжнар. 
науково-технічна 
конференція. – 
Кривий Ріг: 
Видавничий центр 
КТУ, 2019. – Том 1. – 
С. 181.
6. Максимова О. С. 
Параметри 
спеціалізованого 
підприємства з 
ремонту двигунів 
кар’єрних самоскидів 
// Проблеми 
енергозбереження та 
механізації в гірничо-
металургійному 
комплексі: міжн. 
наук.-техн. конф. 
молодих вчених і 



студенті. – Кривий Ріг: 
КНУ, 2019 – С.324.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

Проектувати 
транспортно-
технологічними 
схеми доставки 
вантажів із 
врахуванням 
сучасного розвитку 
транспортних 
технологій. 

Вантажні перевезення Консультування в рамках
виконання, оформлення та 
підготовки до захисту 
курсової роботи

Перевірка курсової роботи 
на плагіат, захист роботи.

Досліджувати 
проблеми 
людського  
фактору, пов’язані 
з транспортом, а 
також наслідки 
помилок для 
безпеки та 
управління. 
Визначати моделі 
поведінки людей у 
зв’язку з 
помилками (РН-26).

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; бесіди; 
консультації

Перевірка кваліфікаційної 
роботи на плагіат

Державний екзамен 
по захисту випускової 
кваліфікаційної 
роботи

Консультування в рамках 
підготовки до публічного 
захисту

Публічний захист

Методи та алгоритми 
прийняття рішень на 
транспорті

Навчальна дискусія; 
проблемні питання;  метод 
мозкової атаки;  ситуації

Опитування у формі дискусії 
на лекційних заняттях; 
експрес опитування на 
практичних заняттях;
 виконання контрольно-
модульної роботи;  
оцінювання самостійної 
роботи студентів у вигляді 
опитування, підготовки 
доповідей, рефератів; 
екзамен

Практика навчальна Пояснювально- 
ілюстративні; 
інформаційно-комп’ютерні 
саморозвивальні; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання 

Перевірка звіту; залік

Використовувати 
методи організації 
транспортно-
експедиторського 
обслуговування 
різних видів 
сполучення (РН-25).

Логістика Лекція, дискусія, відео-
презентації, наочні 
матеріали, виконання 
практичних робіт.

Поточний контроль 
здійснюється на кожному 
практичному занятті. 
Модульний контроль 
здійснюється по 
завершенню вивчення 
змістового модуля. 
Підсумковий контроль 
проводиться у кінці 
семестру. Екзамен

Державний екзамен 
по захисту випускової 
кваліфікаційної 
роботи

Консультування в рамках 
підготовки до публічного 
захисту

Публічний захист

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; бесіди; 

Перевірка кваліфікаційної 
роботи на плагіат



консультації

Проектувати та 
управляти 
пасажирськими 
перевезеннями із 
врахуванням 
сучасного розвитку 
транспортних 
технологій.

Пасажирські 
перевезення

Консультування в рамках
виконання, оформлення та 
підготовки до захисту 
курсової роботи

Перевірка курсової роботи 
на плагіат, захист роботи.

Організовувати 
міжнародні 
перевезення.  
Застосовувати 
методи 
оформлення 
митної  
документації. 
Використання 
методів  митного 
контролю (РН-22).

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; бесіди; 
консультації

Перевірка кваліфікаційної 
роботи на плагіат

Державний екзамен 
по захисту випускової 
кваліфікаційної 
роботи

Консультування в рамках 
підготовки до публічного 
захисту

Публічний захист

Міжнародні 
перевезення

Лекція, дискусія, відео-
презентації, наочні 
матеріали, виконання 
практичних робіт

Поточний контроль 
здійснюється на кожному 
практичному занятті. 
Модульний контроль 
здійснюється по 
завершенню вивчення 
змістового модуля. 
Підсумковий контроль 
проводиться у кінці 
семестру. Екзамен

Впроваджувати 
методи організації  
безпечної 
транспортної 
діяльності (РН-21).

Транспортні засоби Лекція, дискусія, відео-
презентації, наочні 
матеріали, виконання 
практичних робіт.

Поточний контроль 
здійснюється на кожному 
практичному занятті. 
Модульний контроль 
здійснюється по 
завершенню вивчення 
змістового модуля. 
Підсумковий контроль 
проводиться у кінці 
семестру. Екзамен

Державний екзамен 
по захисту випускової 
кваліфікаційної 
роботи

Консультування в рамках 
підготовки до публічного 
захисту

Публічний захист

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; бесіди; 
консультації

Перевірка кваліфікаційної 
роботи на плагіат

Досліджувати 
складові 
ергономічності  
транспортних 
технологій. 
Встановлювати їх 
ефективність і 
надійність (РН-20).

Державний екзамен 
по захисту випускової 
кваліфікаційної 
роботи

Консультування в рамках 
підготовки до публічного 
захисту

Публічний захист

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; бесіди; 
консультації

Перевірка кваліфікаційної 
роботи на плагіат

Системи і технології 
транспорту

Навчальна дискусія; 
проблемні питання;  метод 
мозкової атаки;  ситуації

Опитування у формі дискусії 
на лекційних заняттях; 
експрес опитування на 
практичних заняттях;
 виконання контрольно-
модульної роботи;  
оцінювання самостійної 
роботи студентів у вигляді 
опитування, підготовки 
доповідей, рефератів; залік

Пояснювати 
експлуатаційну, 
техніко-
економічну, 
технологічну, 
правову, соціальну 

Основи економіки 
транспорту

Лекція, дискусія, відео-
презентації, наочні 
матеріали, виконання 
практичних робіт

Поточний контроль 
здійснюється на кожному 
практичному занятті. 
Модульний контроль 
здійснюється по 
завершенню вивчення 



та екологічну 
ефективність 
організації 
перевезень (РН-19). 

змістового модуля. 
Підсумковий контроль 
проводиться у кінці 
семестру. Екзамен

Маркетингова 
діяльність 
автотранспортного 
виробництва

Лекція, дискусія, відео-
презентації, наочні 
матеріали, виконання 
практичних робіт

Поточний контроль 
здійснюється на кожному 
практичному занятті. 
Модульний контроль 
здійснюється по 
завершенню вивчення 
змістового модуля. 
Підсумковий контроль 
проводиться у кінці 
семестру. Залік/екзамен

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; бесіди; 
консультації

Перевірка кваліфікаційної 
роботи на плагіат

Практика виробнича Пояснювально- 
ілюстративні; практичні 
методи; аналіз конкретних 
ситуацій; робота з 
літературою та
інформаційними ресурсами; 
самостійна робота; 
консультування в рамках 
керівництва практикою

Усне опитування, перевірка 
та прийняття звіту з 
практики; диференційний 
залік

Державний екзамен 
по захисту випускової 
кваліфікаційної 
роботи

Консультування в рамках 
підготовки до публічного 
захисту

Публічний захист

Досліджувати види 
і типи 
транспортних 
систем. Знаходити 
рішення 
оптимізації 
параметрів 
транспортних 
систем. Оцінювати 
ефективність 
інфраструктури  
та технології 
функціонування 
транспортних 
систем (РН-18).

Державний екзамен 
по захисту випускової 
кваліфікаційної 
роботи

Консультування в рамках 
підготовки до публічного 
захисту

Публічний захист 

Основи теорії 
транспортних 
процесів і систем

Провідна форма навчання – 
лекція, практичні роботи, 
тести. Робота з навчально- 
методичною літературою; 
самонавчання.

Поточний контроль; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль; 
систематична робота на 
практичних заняттях; 
екзамен

Дослідження операцій 
в транспортних 
системах

Провідна форма навчання – 
лекція, практичні роботи, 
тести. Робота з навчально- 
методичною літературою; 
самонавчання.

Поточний контроль; 
модульний контроль; 
підсумковий контроль; 
систематична робота на 
практичних заняттях; 
екзамен

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; бесіди; 
консультації

Перевірка кваліфікаційної 
роботи на плагіат

Розробляти 
ланцюги постачань 
та  оцінювати їх 
ефективність. 
Установлювати 
зв’язки між різними  
ланцюгами 
постачань. 
Визначення 
функцій 
логістичних 
центрів. 
Аналізувати 
особливості 
супутніх 
інформаційних і 
фінансових потоків 
(РН-17). 

Державний екзамен 
по захисту випускової 
кваліфікаційної 
роботи

Консультування в рамках 
підготовки до публічного 
захисту

Публічний захист

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; бесіди; 
консультації

Перевірка кваліфікаційної 
роботи на плагіат

Вантажні перевезення Пояснювально- 
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях

Усне опитування;   
онтрольні питання  
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік, 
екзамен

Логістика Лекція, дискусія, відео-
презентації, наочні 

Поточний контроль 
здійснюється на кожному 



матеріали, виконання 
практичних робіт.

практичному занятті. 
Модульний контроль 
здійснюється по 
завершенню вивчення 
змістового модуля. 
Підсумковий контроль 
проводиться у кінці 
семестру. Екзамен

Вибирати 
ефективні 
технології 
взаємодії  видів 
транспорту. 
Аналізувати 
можливості 
застосування 
різноманітних 
варіантів взаємодії 
видів транспорту 
(РН-16).

Державний екзамен 
по захисту випускової 
кваліфікаційної 
роботи

Консультування в рамках 
підготовки до публічного 
захисту

Публічний захист

Загальний курс 
транспорту

Лекція, дискусія, відео-
презентації, наочні 
матеріали, виконання 
практичних робіт.

Поточний контроль 
здійснюється на кожному 
практичному занятті. 
Модульний контроль 
здійснюється по 
завершенню вивчення 
змістового модуля. 
Підсумковий контроль 
проводиться у кінці 
семестру. Екзамен

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; бесіди; 
консультації

Перевірка кваліфікаційної 
роботи на плагіат

Оцінювати 
параметри 
транспортних 
потоків. 
Проектувати 
схеми і мережі 
транспортних 
систем. 
Розробляти  
технології 
оперативного 
управління 
транспортними 
потоками (РН-15).

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; бесіди; 
консультації

Перевірка кваліфікаційної 
роботи на плагіат

Системи і технології 
транспорту

Навчальна дискусія; 
проблемні питання;  метод 
мозкової атаки;  ситуації

Опитування у формі дискусії 
на лекційних заняттях; 
експрес опитування на 
практичних заняттях;
 виконання контрольно-
модульної роботи;  
оцінювання самостійної 
роботи студентів у вигляді 
опитування, підготовки 
доповідей, рефератів; залік

Державний екзамен 
по захисту випускової 
кваліфікаційної 
роботи

Консультування в рамках 
підготовки до публічного 
захисту

Публічний захист

Організовувати та 
управляти 
перевезенням 
пасажирів та 
багажу в різних 
сполученнях. 
Вибирати вид, 
марку, тип 
транспортних 
засобів (суден) та 
маршрутів руху. 
Організовувати 
обслуговування 
пасажирів на 
вокзалах та 
пасажирських 
терміналах (РН-
14).

Державний екзамен 
по захисту випускової 
кваліфікаційної 
роботи

Консультування в рамках 
підготовки до публічного 
захисту

Публічний захист

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; бесіди; 
консультації

Перевірка кваліфікаційної 
роботи на плагіат

Практика виробнича Пояснювально- 
ілюстративні; практичні 
методи; аналіз конкретних 
ситуацій; робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами; 
самостійна робота; 
консультування в рамках 
керівництва практикою

Усне опитування, перевірка 
та прийняття звіту з 
практики; диференційний 
залік

Пасажирські 
перевезення

Пояснювально- 
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз  конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік, 
екзамен

Вибирати 
інформаційні 

Державний екзамен 
по захисту випускової 

Консультування в рамках 
підготовки до публічного 

Публічний захист



системи для  
організації 
перевезень. 
Експлуатувати 
автоматизовані 
системи керування 
та навігаційні 
системи у 
перевізному 
процесі. 
Використовувати 
електронні карти 
(РН-24).

кваліфікаційної 
роботи

захисту

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; бесіди; 
консультації

Перевірка кваліфікаційної 
роботи на плагіат

Сучасні інформаційні 
комп’ютерні 
технології на 
транспорті

Навчальна дискусія; 
проблемні питання;  метод 
мозкової атаки;
ситуації

Опитування у формі дискусії 
на лекційних заняттях; 
експрес опитування на 
практичних заняттях; 
виконання контрольно 
модульної роботи; 
оцінювання самостійної 
роботи студентів у вигляді 
опитування, підготовки 
доповідей, рефератів; залік

Проводити аналіз 
середовища 
безпосереднього 
оточення й 
середовища 
непрямого впливу 
на функціонування 
автотранспортно
го підприємства 
для пошуку 
оптимальних 
сегментів ринку.

Маркетингова 
діяльність 
автотранспортного 
виробництва

Лекція, дискусія, відео-
презентації, наочні 
матеріали, виконання 
практичних робіт

Поточний контроль 
здійснюється на кожному 
практичному занятті. 
Модульний контроль 
здійснюється по 
завершенню вивчення 
змістового модуля. 
Підсумковий контроль 
проводиться у кінці 
семестру. Залік/екзамен

Використовувати 
методи 
системного аналізу 
для оцінки 
транспортних 
систем та 
вирішення 
транспортних 
задач.

Методи системного 
аналізу в 
транспортних задачах

Навчальна дискусія; 
проблемні питання;  метод 
мозкової атаки;  ситуації

Опитування у формі дискусії 
на лекційних заняттях; 
експрес опитування на 
практичних заняттях;
 виконання контрольно-
модульної роботи;  
оцінювання самостійної 
роботи студентів у вигляді 
опитування, підготовки 
доповідей, рефератів; залік

Будувати 
математичні 
моделі простих 
інженерних задач і 
знаходити методи 
їх розв’язування, 
виконавши 
математичні 
перетворення та 
розрахунки, що 
необхідні для 
розробки та 
використання 
технічного 
об’єкту, і які 
потребують 
застосування 
основних понять, 
теорем і методів 
аналізу, лінійної та 
векторної алгебри, 
аналітичної 
геометрії.

Вища математика За джерелами знань:
словесні – розповідь,
пояснення, бесіда, лекція;
наочні – демонстрація,
ілюстрація; практичні –
практична робота.
За характером логіки
пізнання: аналітичний,
синтетичний, аналітико –
синтетичний, індуктивний,
дедуктивний.
Інформаційно-
репродуктивний (знання
студентам передають у
готовому вигляді),
репродуктивний
(формування в студентів
навичок і вмінь на рівні, що
дає змогу застосовувати їх
під час розв’язання типових
задач у відомих їм умовах
або в трохи змінених),
проблемний, частково-
пошуковий, дослідницький.

- методи усного контролю –
індивідуальне опитування,
фронтальне опитування,
комп’ютерне тестування;
- методи письмового
контролю – контрольні
роботи, диктанти, тестовий
контроль, письмовий
самоконтроль, письмовий
екзамен

Використовувати 
базові знання з 
фундаментальних і 
загальнонаукових 
дисциплін при 
вирішенні 
професійних задач

Технічна механіка Пояснювально-
ілюстративні; робота в парах
або малих групах на
лабораторних заняттях;
робота з навчально-
методичною літературою;
самонавчання

Усне опитування,
контрольні питання
лабораторних робіт;
перевірка самостійної
роботи;
екзамен

Інженерна та 
комп’ютерна графіка

Пояснювально-
ілюстративні;
інформаційно-комп’ютерні
саморозвивальні; робота з
навчально-методичною

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи;
екзамен



літературою; самонавчання

Набути особистий 
досвід 
використання 
засобів фізичної 
культури для 
підвищення 
функціональних та 
рухових 
можливостей 
організму з метою 
досягнення власних 
життєвих та 
професійних цілей

Фізвиховання Пояснювально-ілюстративні
методи, вивчення
теоретичного розділу за
видами спорту,
впровадження теоретичних
знань на практичних
заняттях, бесіди щодо
ведення здорового способу
життя та залучення
студентів дозанять
фізичною культурою та
спортом, зустрічи з
провідними спортсменами
міста, області, України,
участь у спортивних масових
заходах

Усне опитування
теоретичного матеріалу,
контрольні заходи
(нормативні), перевірка
самотійної роботи,
визначення динаміки
розвитку фізичних якостей,
участь у спортивних масових
заходах університету, залік

Розробляти, 
проектувати, 
управляти  
проектами у сфері 
транспортних 
систем та 
технологій.

Основи теорії систем і 
управління

Провідна форма навчання – 
лекція, практичні роботи, 
тести. Робота з навчально- 
методичною літературою; 
самонавчання

Поточний контроль;
модульний контроль;
підсумковий контроль;
систематична робота на 
практичних заняттях;
екзамен

Здійснювати 
пошук, оброблення 
та аналіз 
інформації з різних 
джерел за 
допомогою 
використання 
сучасних 
інформаційних 
технологій, 
використовувати 
програмування для 
вирішення 
математичних 
задач.

Комп’ютерна техніка 
та програмування

Пояснювально-
ілюстративні;
інформаційно-комп’ютерні
саморозвивальні; робота з
навчально-методичною
літературою; самонавчання

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи;
екзамен

Розробляти та 
використовувати  
транспортні 
технології з 
врахуванням вимог 
до збереження 
навколишнього 
середовища.

Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні
лекції; аналіз конкретних
ситуацій, ситуаційних
завдань; робота в парах або
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування,
контрольні питання
практичних робіт; перевірка
самостійної роботи; залік

Розробляти, 
планувати, 
впроваджувати 
методи організації 
безпечної 
діяльності у сфері 
транспортних 
систем та 
технологій

Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні
лекції; аналіз конкретних
ситуацій, ситуаційних
завдань; робота в парах або
малих групах на
практичних заняттях

Усне опитування,
контрольні питання
практичних робіт; перевірка
самостійної роботи; залік

Класифікувати та 
ідентифікувати  
транспортні 
процеси і системи. 
Оцінювати 
параметри 
транспортних 
систем. 
Виконувати 
системний аналіз 
та прогнозування 
роботи 
транспортних 
систем (РН-11).

Державний екзамен 
по захисту випускової 
кваліфікаційної 
роботи

Консультування в рамках 
підготовки до публічного 
захисту

Публічний захист

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; бесіди; 
консультації

Перевірка кваліфікаційної 
роботи на плагіат

Методи системного 
аналізу в 
транспортних задачах

Навчальна дискусія; 
проблемні питання;  метод 
мозкової атаки;
ситуації

Опитування у формі дискусії 
на лекційних заняттях; 
експрес опитування на 
практичних заняттях; 
виконання контрольно 
модульної роботи; 
оцінювання самостійної 
роботи студентів у вигляді 
опитування, підготовки 



доповідей, рефератів; залік

Основи теорії 
транспортних 
процесів і систем

Пояснювально- 
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях

Усне опитування; 
контрольні питання
 практичних робіт; 
перевірка
 самостійної роботи; 
екзамен

Формулювати, 
модифікувати, 
розробляти нові 
ідеї з 
удосконалення 
транспортних 
технологій

Вища математика За джерелами знань:
словесні – розповідь,
пояснення, бесіда, лекція;
наочні – демонстрація,
ілюстрація; практичні –
практична робота.
За характером логіки
пізнання: аналітичний,
синтетичний, аналітико –
синтетичний, індуктивний,
дедуктивний.
Інформаційно-
репродуктивний (знання
студентам передають у
готовому вигляді),
репродуктивний
(формування в студентів
навичок і вмінь на рівні, що
дає змогу застосовувати їх
під час розв’язання типових
задач у відомих їм умовах
або в трохи змінених),
проблемний, частково-
пошуковий, дослідницький

- методи усного контролю –
індивідуальне опитування,
фронтальне опитування,
комп’ютерне тестування;
- методи письмового
контролю – контрольні
роботи, диктанти, тестовий
контроль, письмовий
самоконтроль, письмовий
екзамен

Фізика Словесні: лекція, пояснення,
розповідь, бесіда,
інструктаж.
Наочні: демонстрації,
моделі, ілюстрації, таблиці,
технічні засоби навчання.
Практичні: лабораторні і
практичні роботи, тести,
досліди.

Поточний контроль
здійснюється на кожному
практичному та
лабораторному занятті.
Модульний контроль
здійснюється по
завершенню вивчення
змістового модуля.
Підсумковий контроль
проводиться у кінці
семестру.
Екзамен

Досліджувати 
транспортні 
процеси, 
експериментувати
, аналізувати та 
оцінювати 
параметри 
транспортних 
систем та 
технологій

Теорія ймовірностей і 
математична 
статистика

За джерелами знань: 
словесні – розповідь, 
пояснення, бесіда, лекція; 
наочні – демонстрація, 
ілюстрація; практичні – 
практична робота.
За характером логіки 
пізнання: аналітичний, 
синтетичний, аналітико – 
синтетичний, індуктивний,
дедуктивний. 
Інформаційно-
репродуктивний (знання 
студентам передають у 
готовому вигляді),
репродуктивний
(формування в студентів
навичок і вмінь на рівні, що
дає змогу застосовувати їх 
під час розв’язання типових 
задач у відомих їм умовах 
або в трохи змінених), 
проблемний, частково-
пошуковий, дослідницький 

- методи усного контролю –
індивідуальне опитування,
фронтальне опитування,
комп’ютерне тестування;
- методи письмового
контролю – контрольні
роботи, диктанти, тестовий
контроль, письмовий
самоконтроль, письмовий
екзамен

Основи теорії систем і 
управління

Провідна форма навчання – 
лекція, практичні роботи, 
тести. Робота з навчально- 
методичною літературою; 
самонавчання

Поточний контроль;
модульний контроль;
підсумковий контроль;
систематична робота на 
практичних заняттях;
екзамен

Передбачати й Маркетингова Лекція, дискусія, відео- Поточний контроль 



оцінювати попит 
на транспортні 
послуги та 
розробляти 
комплекс 
маркетингових 
заходів для  
просування й 
реалізації 
транспортних 
послуг на ринку

діяльність 
автотранспортного 
виробництва

презентації, наочні 
матеріали, виконання 
практичних робіт

здійснюється на кожному 
практичному занятті. 
Модульний контроль 
здійснюється по 
завершенню вивчення 
змістового модуля. 
Підсумковий контроль 
проводиться у кінці 
семестру. Залік/екзамен

Застосовувати, 
використовувати 
сучасні  
інформаційні і 
комунікаційні 
технології  для 
розв’язання 
практичних 
завдань з 
організації 
перевезень та 
проектування 
транспортних 
технологій

Інженерна та 
комп’ютерна графіка

Навчальні заняття (лекція, 
лабораторне заняття), кон-
сультації, виконання індиві-
дуальних завдань, 
самостійна робота студентів, 
практична підготовка, 
контрольні заходи

Усне опитування, перевірка
самостійної роботи;
екзамен

Комп’ютерна техніка 
та програмування

Пояснювально-
ілюстративні;
інформаційно-комп’ютерні
саморозвивальні; робота з
навчально-методичною
літературою; самонавчання

Усне опитування, перевірка 
самостійної роботи; екзамен

Давати відповіді, 
пояснювати, 
розуміти  
пояснення, 
дискутувати, 
звітувати 
державною мовою 
на достатньому 
для професійної 
діяльності рівні.

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

Пояснювально-ілюстративні
методи, методи
спостереження і аналізу
мовних явищ у професійній
царині, бесіди, робота з
підручниками, посібниками,
методичними вказівками,
проблемне і програмоване
навчання, методи вправ

Усне опитування
(індивідуальне, групове і
фронтальне); писемний
контроль: результати
практичних та контрольних
робіт, творчих, ситуаційних і
домашніх завдань,
тестування;
самооцінювання; перевірка
самостійної роботи; залік

Критично 
оцінювати наукові 
цінності і  
досягнення 
суспільства у 
розвитку 
транспортних 
технологій.

Технічна механіка Пояснювально-
ілюстративні; робота в парах 
або малих групах на 
лабораторних заняттях; 
робота з навчально-
методичною літературою; 
самонавчання 

Усне опитування,
контрольні питання 
лабораторних робіт;
перевірка самостійної 
роботи;
екзамен

Історія України та 
культурологія

Провідна форма навчання – 
лекція. Супроводні форми – 
семінарські заняття, за 
рівнем самостійно розумої 
діяльності – проблемний 
виклад та частково 
пошуковий метод 

Поточний контроль;
модульний контроль;
підсумковий контроль;
систематична робота на
семінарських заняттях;
перевірка семестрової
роботи (реферату); 
залікекзамен

Вступ до фаху Пояснювально-
ілюстративні; аналіз 
конкретних ситуацій, 
ситуаційних завдань; робота 
в парах або малих групах на 
практичних заняттях; 
робота з навчально-
методичною літературою; 
самонавчання

Усне опитування, 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік

Брати 
відповідальність на 
себе, проявляти 
громадянську 
свідомість, 
соціальну 
активність та 
участь у житті 
громадянського 
суспільства, 
аналітично 
мислити, 
критично 
розуміти світ

Фізвиховання Пояснювально-ілюстративні
методи, вивчення
теоретичного розділу за
видами спорту,
впровадження теоретичних
знань на практичних
заняттях, бесіди щодо
ведення здорового способу
життя та залучення
студентів дозанять
фізичною культурою та
спортом, зустрічи з
провідними спортсменами
міста, області, України,
участь у спортивних масових

Усне опитування
теоретичного матеріалу,
контрольні заходи
(нормативні), перевірка
самотійної роботи,
визначення динаміки
розвитку фізичних якостей,
участь у спортивних масових
заходах університету, залік



заходах

Філософія Пояснювально-
ілюстративні; проблемні
лекції; аналіз конкретних
ситуацій, ситуаційних
завдань; робота в парад або
малих групах на практичних
заняттях. Вміння формувати
власну світоглядну позицію,
вибудовувати життєві та
професійні стратегії, діяти
відповідно до етичних норм
та правил

Усне опитування;
контрольні питання
практичних робіт; перевірка
самостійної роботи; екзамен

Знаходити рішення 
щодо раціональних  
методів організації 
навантажувально-
розвантажувальни
х робіт. 
Планувати  
графіки проведення 
навантажувально-
розвантажувальни
х робіт. Вибирати 
механізми та 
засоби проведення  
навантажувально-
розвантажувальни
х робіт (РН-12).

Державний екзамен 
по захисту випускової 
кваліфікаційної 
роботи

Консультування в рамках 
підготовки до публічного 
захисту

Публічний захист

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно 
комп’ютерні; 
саморозвивальні; бесіди; 
консультації

Перевірка кваліфікаційної 
роботи на плагіат

Вантажні перевезення Пояснювально-  
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік, 
екзамен

Розв’язувати 
практичні задачі у 
професійній 
діяльності за 
допомогою 
основних 
закономірностей 
фізики

Фізика Словесні: лекція, пояснення, 
розповідь, бесіда, 
інструктаж. Наочні: 
демонстрації, моделі, 
ілюстрації, таблиці, технічні 
засоби навчання. 
Практичні: лабораторні і 
практичні роботи, тести, 
досліди. Поточний контроль 
здійснюється на кожному 
лабораторному занятті. 

Модульний контроль 
здійснюється по 
завершенню вивчення 
змістового модуля. 
Підсумковий контроль 
проводиться у кінці 
семестру. Форма 
підсумкового контролю - 
екзамен

Організовувати та 
управляти  
перевезенням 
вантажів в різних 
сполученнях. 
Вибирати вид, 
марку, тип  
транспортних 
засобів (суден) та  
маршрутів руху. 
Контролювати хід  
виконання 
перевезення (РН-
13).

Державний екзамен 
по захисту випускової 
кваліфікаційної 
роботи

Консультування в рамках 
підготовки до публічного 
захисту

Публічний захист

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; бесіди; 
консультації

Перевірка кваліфікаційної 
роботи на плагіат

Практика виробнича Пояснювально- 
ілюстративні; практичні 
методи; аналіз конкретних 
ситуацій; робота з 
літературою та 
інформаційними ресурсами; 
самостійна робота; 
консультування в рамках 
керівництва практикою

Усне опитування, перевірка 
та прийняття звіту з 
практики; диференційний 
залік

Вантажні перевезення Пояснювально- 
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях

Усне опитування; 
контрольні питання 
практичних робіт; перевірка 
самостійної роботи; залік, 
екзамен

Здійснювати 
оцінку технічних 
засобів, що 
забезпечують 
транспортний 
процес, та їх вибір 
у відповідності до 
умов перевезень, 

Транспортні засоби Лекція, дискусія, відео-
презентації, наочні 
матеріали, виконання 
практичних робіт.

Поточний контроль 
здійснюється на кожному 
практичному занятті. 
Модульний контроль 
здійснюється по 
завершенню вивчення 
змістового модуля. 
Підсумковий контроль 



характеристик 
вантажу та вимог 
клієнтів.

проводиться у кінці 
семестру. Екзамен

Розпізнавати якісні 
і кількісні 
показники 
експлуатації 
транспортних 
засобів  (суден). 
Оцінювати 
елементи 
конструкції  
транспортних 
засобів (суден). 
Установлювати 
зв’язок між 
елементами 
конструкції 
транспортних 
засобів (суден) (РН-
23).

Державний екзамен 
по захисту випускової 
кваліфікаційної 
роботи

Консультування в рамках 
підготовки до публічного 
захисту

Публічний захист

Практика навчальна Пояснювально- 
ілюстративні; 
інформаційно-комп’ютерні 
саморозвивальні; робота з 
навчально-методичною 
літературою; самонавчання 

Перевірка звіту; залік

Кваліфікаційна робота Проектні; інформаційно-
комп’ютерні; 
саморозвивальні; бесіди; 
консультації

Перевірка кваліфікаційної 
роботи на плагіат

Приймати 
обґрунтовані 
рішення, 
враховуючи умови 
невизначеності 
транспортного 
процесу.

Методи системного 
аналізу в 
транспортних задачах

Навчальна дискусія; 
проблемні питання;  метод 
мозкової атаки;  ситуації

Опитування у формі дискусії 
на лекційних заняттях; 
експрес опитування на 
практичних заняттях;
 виконання контрольно-
модульної роботи;  
оцінювання самостійної 
роботи студентів у вигляді 
опитування, підготовки 
доповідей, рефератів; 
екзамен

Давати відповіді, 
пояснювати, 
розуміти  
пояснення, 
дискутувати, 
звітувати  
іноземною мовою 
на достатньому 
для  професійної 
діяльності рівні. 

Іноземна мова Пояснювально-ілюстративні
методи, методи
спостереження і аналізу
мовних явищ у професійній
царині, бесіди, робота з
підручниками, посібниками,
методичними вказівками,
проблемне і програмоване
навчання, методи вправ

Усне опитування
(індивідуальне, групове і
фронтальне); писемний
контроль: результати
практичних та контрольних
робіт, творчих, ситуаційних і
домашніх завдань,
тестування;
самооцінювання; перевірка
самостійної роботи; залік,
екзамен

Використовувати 
математичний 
апарат, методи 
теорії ймовірності 
та математичної 
статистики, 
теорію систем і 
управління для 
засвоєння 
фундаментальних і 
професійних 
дисциплін

Теорія ймовірностей і 
математична 
статистика

За джерелами знань:
словесні – розповідь,
пояснення, бесіда, лекція;
наочні – демонстрація,
ілюстрація; практичні –
практична робота.
За характером логіки
пізнання: аналітичний,
синтетичний, аналітико –
синтетичний, індуктивний,
дедуктивний.
Інформаційно-
репродуктивний (знання
студентам передають у
готовому вигляді),
репродуктивний
(формування в студентів
навичок і вмінь на рівні, що
дає змогу застосовувати їх
під час розв’язання типових
задач у відомих їм умовах
або в трохи змінених),
проблемний, частково-
пошуковий, дослідницький

- методи усного контролю –
індивідуальне опитування,
фронтальне опитування,
комп’ютерне тестування;
- методи письмового
контролю – контрольні
роботи, диктанти, тестовий
контроль, письмовий
самоконтроль, письмовий
екзамен

 


